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1. LiesVissers 

Als ik dit zie kan ik alleen maar misselijk worden. 

21 oktober 2013 

2.  

Redactie 

@Lies Vissers Als ik het goed begrijp heeft u minder mooie herinneringen aan het klooster? 

21 oktober 2013 

3. anoniem 

op een gezinskaart van de familie van mijn moeder vond ik een aantekening waarop vermeld 

stond dat zij in 1917 in bovengenoemd gesticht was opgenomen. Op welke manier vind ik 

meer info? 

07 november 2014 

4. anoniem 

ik wilde graag meer info over mijzelf .Ik verbllef daar een paar jaar in de zestiger jaren 

10 november 2014 

5.  

Redactie 

Aan de mensen die op zoek zijn naar informatie: de archieven van het klooster bevinden zich 

niet in een openbare archiefinstelling, maar worden beheerd door de Orde die destijds 

eigenaar was van het klooster (zie de tekst). Op het Stamboomforum staan nog wat tips: 

http://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/34013/1 

11 november 2014 

6. anoniem 

Ben op zoek naar gegevens van mijn vaders zuster Anna Cornelia Martina Werner heeft van 

1936 tot 1937 in de goede herder gezeten 

02 december 2014 

7.  

Redactie 

@anoniem Wij beschikken zelf niet over deze informatie, maar wie weet zijn er mensen die 

tips hebben. Zie ook het advies hierboven. 

09 december 2014 

8. anoniem 

Hallo Lies net zo als jij kan ik ook alleen maar misselijk worden en slapeloze nachten hebben 
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19 februari 2015 

9.  

Redactie 

Naar om te lezen dat meerdere mensen geen goede herinneringen aan dit klooster hebben, 

sterkte! 

20 februari 2015 

10. anoniem 

Mijn moeder heeft daar een deel van haar jeugd door gebracht.Veel wilde ze er nooit over 

kwijt maar heeft daar een vreselijke tijd gehad dat hebben wij haar kinderen wel begrepen. 

04 september 2015 

11. anoniem 

Mijn moeder Mietje Jassen haar roepnaam Leida was de naam die de nonnen haar gegeven 

hadden. Zij is daar geweest in de oorlogstrijd van 1943 tot 1946. Zij had het in die periode erg 

goed gehad. Mijn moeder heeft er leren breien en heeft daar kostuumaaister gehaald. Zijn er 

nog mensen die haar kennen uit die tijd? 

03 december 2015 

12.  

Redactie 

Goed om te lezen dat er ook vrouwen waren die positief terugkeken op dit klooster. Wie weet 

leest er iemand mee die uw moeder gekend heeft. 

08 december 2015 

13. anoniem 

Van de tijd die ik verplicht zat in de Goede Herder heb ik zeker geen positieve herinnering. Er 

mocht niet zoveel in de jaren 1962 -1967 ook moest je een opleiding volgen die je niet wilde, 

en als je niet deed wat er verlangd werd ging je naar de cel met alleen een bed, als je geluk 

had mocht je ook nog in het kamertje ernaast met tafel en stoel en tralies voor de ramen. 

Verder mocht je niets en moest je over je zonde nadenken. Ook mocht je vaak niet je eigen 

naam houden en werden er zeker geen achternamen vermeld zodat je elkaar na het verlaten 

van de …….. niet terug kon vinden. Al met al voor heel veel meisjes een traumatische 

ervaring. Bep 

22 januari 2016 

14.  

Redactie 

@Bep Ook u bedankt voor het delen van uw verhaal. Interessant detail dat de meisjes soms 

een andere voornaam kregen en dat achternamen niet bekend waren. Dat was natuurlijk in 

'gewone' kloosters ook zo, maar dat dit naast de zusters zelf ook gold voor de moeilijk 

opvoedbare meisjes die er verbleven wist ik niet. 
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26 januari 2016 

15. anoniem 

De laatste reactie van anoniem roepen herinneringen bij me op.Ik heb er gezeten rond 1965. 

Met name de isoleercel met alleen het grote tijdschriftenblad uit 1918 en als je dan in het 

kamertje met ramen en tralies zat met in de verte de auto's die je dan maar ging tellen. En ja 

dan de opleiding AVV1 en 2, geen hond die later wist wat dat in godsnaam voor een opleiding 

was. Overigens heb ik het altijd heel storend gevonden in alle publicaties die ik lees er altijd 

wordt gesproken dat daar moeilijk opvoedbare meisjes zaten, soms zelfs dat het meisjes 

waren die stalen in in de prostitutie zaten. Het waren meisjes (en daar ben ik er ook 1 van, 

wiens ouders niet in staat waren goed voor ons te zorgen door allerlei omstandigheden. 

Gelukkig zijn ze tegenwoordig wat wijzer geworden dat het kind vaak niet het probleem is 

maar de ouders. Na zelf ook jarenlang bij jeugdzorg gewerkt te hebben (notabene als 

leidinggevende van o.a voogdessen) heb ik gelukkig kunnen constateren dat dit beeld 

veranderd is. Ik ben overigens samen met 1 ander meisje het laatste kind wat daar is 

weggegaan, men ging sluiten en ik werd overgeplaatst naar weer de Goede Herder maar dan 

in Almelo. Anita Suuroverste Bohan, ook wel Jeanette Grond in die tijd 

28 januari 2016 

16.  

Redactie 

@Anita Ook u bedankt voor het delen van uw herinneringen. Goed ook de nuancering dat het 

niet alleen 'moeilijke' meisjes waren of meisjes 'in moeilijkheden' die daar terecht kwamen. 

Wellicht is de orde wel ooit met die bedoeling opgericht, maar zijn de doelstellingen in de loop 

van de tijd veranderd. 

28 januari 2016 

17. anoniem 

Mijn moeder heeft daar gezeten eind jaren 50. Vreselijke tijd heeft ze daar gehad! Waren 

zogenaamd nonnen maar christelijk gevoel hadden ze niet. De tranen staan in mijn ogen als ik 

denk aan de verhalen die ze daar over verteld heeft. 

28 februari 2016 

18. anoniem 

Bij Erfgoedleiden.nl kun je de bevolkingsregisters van De Goede Herder te Zoeterwoude 

bekijken deze register lopen vanaf ca n1869 tot 1939! 

13 juni 2016 

19.  

Redactie 

Supertip, dank voor het delen! 

14 juni 2016 
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20. anoniem 

Ook heb in Almelo bij de nonnen gezeten,1962 t/m1965,vreselijke jaren,vooral de duitse 

nonnen,de enige zr,van de huiskamer zr, Clara was een erge lieve zuster.is er nog iemand die 

rond die tijd daar is geweest .in de groep van zr,Rosa en zr, Clara ?. kijken of iemand het daar 

naar z,n zin had ,denk dat iedereen die daar gezeten heb,er een trauma aan over hebben 

gehouden.terwijl daar meisjes ,zoals ik er gewoon geplaats zijn ,omdat ouders gingen 

scheiden ,en verder nergens voor .de duppen zijn van een scheiding was gewoon nog een 

kind schandalig in die tijd ,gr, Helma. 

13 augustus 2016 

21.  

Redactie 

@Helma De meeste reacties hier betreffen de 'vestiging' in Zoeterwoude, maar wie weet leest 

iemand je oproep. Het zijn schrijnende verhalen allemaal. 

15 augustus 2016 

22. anoniem 

Heb ook op Larenstein in Velp Gelderland gezeten. Er zijn al veel site's van de goede herder. 

OOk is er een besloten groep van huize Larenstein in Velp Gelderland. 

16 augustus 2016 

23. anoniem 

Men kan lid worden van de groep. Hoe kan ik via deze site het bekend maken. 

16 augustus 2016 

24.  

Redactie 

@anoniem Als het om een Facebookgroep gaat kun je de naam melden, dan kunnen mensen 

hem wel vinden. Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar 

redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl met meer informatie, dan kunnen wij mensen die op 

zoek zijn ook verder helpen. 

23 augustus 2016 

25. anoniem 

Hallo allemaal Heb zelf in De goede herder in Almelo gezeten. Bij zr Francisca en later bij zr 

hillegonda (zij gaf kookles) Heb er 3jaar gezeten, en complexe ptss aan overgehouden. Het 

gaat nu wel redelijk goed met mij , maar het heeft me jarenlang achtervolgt. 

01 september 2016 

26. anoniem 
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Ik heb ook in De Goede Herder gezeten en heb een mooie herinnering aan moeder 

Magdalena ik zat in de groep van zuster franciska een Rotterdamse non wie zat daar ook bij 

tussen de jaren 65 - 68 ongeveer.Groetjes Joke 

08 december 2016 

27. anoniem 

Hallo Joke dan heb je daar in de zelfde groep gezeten als ik. Zr franciska was inderdaad een 

Rotterdamse ik ook trouwens. Mijn naam is Lies misschien ken je me nog, jou naam kan ik 

niet meer herrinneren. Er zat ook een zuster in de groep die het altijd benauwd had, Agnes of 

Agatha of zoiets. En dan had je Alie uit limburg En Greetje En moeder magdalena gaf 

balletles. Ene Geesje uit Amsterdam Dinie die in de wasserij werkte. En Wil ook uit rotterdam 

18 januari 2017 

28. anoniem 

Het was wel een verwarrende tijd ook omdat je identiteit niet klopte ,ik kreeg de naam Perrie , 

omdat mijn moeder in de prostitutie zat ,of had gezeten ,werd ik voorbereid dat het zonde was 

om over jongens na te denken,hoe was ik daar beland vanuit een anderkindertehuis gekomen 

omdat ik beet als men me in mijnhaar greep om me weg te sleuren als ik stout was,dat mag 

natuurlijk niet. Toen mocht ik ineens naar huis ,helemaal naar Amsterdam gefietst,daar heb ik 

een hel gehad 

30 januari 2017 

29. anoniem 

Is er nog een site met meisjes die in Velp zijn geweest 

15 juli 2017 

30.  

Redactie 

Je zou eens bij het Gelders Archief kunnen informeren welke informatie er mogelijk te 

achterhalen is. Of anders kijken of er een lokale historische vereniging is die je tips kan geven. 

Succes! 

17 juli 2017 

31. anoniem 

Er is een besloten groep voor oud bewoonsters van alle tehuizen De Goede Herder in 

Nederland . Je kunt je aanmelden bij Els Benda .Ben de beheerster van de groep en we 

hebben 8 leden . Zo kunnen we onze ervaringen delen . Vriendelijke groet van Els Benda. 

07 september 2017 

32.  

Redactie 
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@ Els Benda Ik neem aan dat je een groep op Facebook bedoelt? Heel veel dank voor je 

reactie, fijn dat er een plek is waar herinneringen gedeeld kunnen worden. 

11 september 2017 

33. anoniem 

Er is inmiddels een besloten groep gestart van Tehuizen De Goede Herder in Nederland . We 

hebben al 10 leden en zijn druk bezig om ons verhaal naar buiten te brengen . Verstop je niet 

, kom naar buiten . geen schaamte dat moeten de nonnen doen . Hoop op meer 

aanmeldingen.Dat kan bij mij , ben de beheerster van de groep . Groeten els . 

19 september 2017 

34. anoniem 

mijn naam is hanneke ben n oud kind uit de goede herder leiderdorp heb geen slechte 

herrineringen veel geleerd van de zusters wij noemde hen moeder danieela en de 

groepszuster imelda ik herriner me niet veel namen van meisjes lenie mariet veronique juf 

thea 

20 september 2017 

35. anoniem 

hier nog n keer hanneke ik herriner me ook pieternel uit tilburg waar ik zelf ook vandaan kom 

en bep ui t suriname en veronique was ook n indonesisch meisje zuster imelda is later uit 

getreden kan gebeuren wij allen zaten rond 1960 in de goede herder leiderdorp zoeterwoude 

24 september 2017 

36.  

Redactie 

@Els en Hanneke Bedankt voor jullie reacties! 

26 september 2017 

37. anoniem 

Heb zelf in een internaat gezeten van de goede herder in Bloemendaal ,daar waren twee 

vestigingen er was een huis voor moeilijk op voet bare meisjes. ze werden gevallen meisjes. 

dit was heel streng. en was vreselijk om er in te zijn . Heb er van 1960 1961 tot 1966 op 

gezeten werd toen gesloten omdat ze niet meer voldeden aan de eisen van die tijd. Omdat 

mijn zus non was in Rhenen Larenstein , daar is wel iets overgeschreven. ik weet van 

betrouwbare bron dat alle gegevens van deze meisjes zijn vernietigt. maar al deze meisjes 

gaan nu met pensioen. zitten vol complexen. er is op internet nergens te vinden. raar he 

verdoezelen van wantoestenden. 

26 september 2017 

38.  

Redactie 
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Dat moet een nare tijd zijn geweest. Ook u bedankt voor het delen van uw verhaal. We 

merken dat er veel vrouwen zijn die hun verhaal willen delen en dat kan dus ook op Facebook 

- zie de eerdere reacties van Els Benda. (NB: wij zijn verder niet betrokken bij de 

Facebookgroep, dat is een initiatief van oud-bewoonsters) 

27 september 2017 

39. anoniem 

goedenavond om te reageren op het antwoord over bloemendaal daar was n observatie 

kliniek naam immaculata krommelaan 2 werd ook begeleid door zusters van de goede herder 

en ook he moederhuis van de zusters van liefde zetelde daar allemaal veel gezond heid en 

geluk toegewenst 

30 september 2017 

40. anoniem 

Dames die oud bewoonsters zijn van de Tehuizen van De Goede Herder kunnen zich 

aanmelden als lid . wij hebben 11 leden . ieder oud bewoonster is welkom. Het is een besloten 

groep . Aanmelden via deze site of via fb . u kunt mij dan een vriendschap verzoek sturen . 

Vriendelijke groet van Els . 

02 oktober 2017 

41. anoniem 

ik wil me graag aanmelden ben n paar jaar in huize de goede herder hoge rijndijk 

zoeterwoude geweest en zou graag nog eens ouderlingen en meisjes hier over horen 

14 oktober 2017 

42. anoniem 

Alle dames die op deze site in de Tehuizen van De Goede Herder gewoond hebben kunnen 

lid worden van de besloten groep Tehuizen De Goede Herder in Nederland . Ieder oud 

bewoonster is welkom . Je kunt je via deze site of via fb met mij contact opnemen . Liever een 

lidmaatschap verzoek . Vriendelijke groet Els Benda . 

15 oktober 2017 

43.  

Redactie 

Let op: aanmelden gaat via de genoemde Facebookgroep. @ Els Benda: wij kunnen 

geïnteresseerden met je in contact brengen (via de mail bv), maar dan is het handig als je ons 

je contactgegevens stuurt (dat mag naar redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl). 

16 oktober 2017 

44. anoniem 

Ik heb de gegevens door gestuurd. 

16 oktober 2017 
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45.  

Redactie 

Bedankt Els! Voor iedereen die geen Facebook heeft en meer wil weten: als je een berichtje 

stuurt naar redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl dan kunnen wij je contact brengen met 

Els. 

17 oktober 2017 

46. anoniem 

Hallo anoniem. Zeer recent ben ik in bloemendaal geweest. Heb daar met nog een vrouw 

zoals ik ook in de goede herder geweest,een gesprek gehad. Bij iemand van de congregatie,ik 

vroeg of huize maria immaculata nog bestond had het nog wel eens willen zien.Masr helaas 

ook dit is afgebroken. 

18 oktober 2017 

47. anoniem 

Wat interessant om al die verhalen te lezen en de namen van de zusters te horen, die ik ook 

ken...Mijn naam is Mary en zat in de groep bij Hildegonda, zij kon prachtig piano 

spelen...Moeder Magdalena, ja haar ken ik ook, zat bij haar op ballet, zij was een 

rakker...Moeder Johanna de overste, zij was een schat...Ik heb ook goede herinneringen aan 

de Goede Herder en natuurlijk ook minder...Maar ik heb het allemaal van mij afgeschreven 

voor mijn kleinkinderen, zij mogen het van mij lezen...Ben er ook sterker door geworden!!!!!1 

15 november 2017 

48. anoniem 

Bij Oud Zoeterwoude wordt momenteel gewerkt om de bevolkingsregisters van de Goede 

Herder in Zoeterwoude toegankelijk te maken. De beeldbank is makkelijk doorzoekbaar. 

Misschien hebben julie hier iets aan. http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-

bin/bevolkingsregisters.pl 

26 december 2017 

49.  

Redactie 

Wat geweldig, dank voor de tip! 

22 januari 2018 

50. anoniem 

Ik heb mijn overgrootmoeder gevonden in de archieven van de Goede Herder in Zoetermeer . 

Zij verbleef daar van 1907 tot haar dood in 1945 . Achter haar naam en ook die van anderen 

staat bestedeling. Kan iemand mij vertellen wat een bestedeling was? 

28 januari 2018 

51. anoniem 
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Ik heb rond 1965 in Zoeterwoude gezeten. Weet iemand misschien nog wat we daar overdag 

deden? Gingen we naar school? Werkten we in de wasserij? Mijn herinneringen zijn helemaal 

geblokt. Wel weet ik nog dat ik bij een donkere non in de unit zat, ik herinnering mij de 

slaapzaal met chambrettes, de kerkdiensten, de tuin , de units etc etc maar niets over wat wij 

daar deden. Het was een akelige tijd daar met als enig lichtpuntje moeder overste ( waarvan 

ik de naam ook kwijt ben, zij was lief voor mij, ik moest vaak op gesprek komen bij haar, ze 

gaf me dan een sigaretje) maar ik zou zo graag willen weten wat voor opleidingen we kregen. 

Volgens mij geen opleiding 

21 februari 2018 

52.  

Redactie 

Wat betreft de 'bestedeling': als ze zolang verbleef in de Goede Herder zou je zeggen dat ze 

er als het ware werd ondergebracht, bijvoorbeeld omdat ze zorg nodig had en dat door 

anderen (familie, parochie?) werd betaald? 

26 februari 2018 

53.  

Redactie 

Interessante vragen overigens over de dagindeling in het klooster, misschien hebben anderen 

daar herinneringen aan. Zie ook de tip over de Facebookgroep die is opgericht in één van 

bovenstaande reacties. 

26 februari 2018 

54. anoniem 

Zijn er vrouwen, die op de hoogte zijn van het boek...Stil in mij... Dat een paar jaar geleden is 

uitgekomen. Het gaat over 11 vrouwen die hun verhaal doen over tehuizen waaronder ook de 

goede herder, waar ik ook ben geweest in Almelo.Ook mijn verhaal staat er in. 

03 maart 2018 

55. anoniem 

Ik wil heel graag een oproep doen aan alle vrouwen die in 1 van de liefdesgestichten van de 

Goede Herder hebben gezeten.Een dezer dagen word er door een gerenomeerde onderzoeks 

journalist een begin gemaakt om de waarheid van deze congegratie boven water te krijgen.Wij 

zoeken vrouwen die hun verhaal willen vertellen kan natuurlijk altijd anoniem.Zelf ben ik 

samen met een medelotgenoot al een tijdje bezig hiermee,en hebben al verschillende zaken 

uitgezocht ook hebben wij vreselijke dingen gehoord waar die congegratie na zoveel tijd nog 

steeds mee weg komt.Wij vragen steun aan deze vrouwen zodat er zoveel jaar na dato 

gerechtigheid en erkenning voor deze vergeten groep vrouwen komt.Hoe meer vrouwen hoe 

sterker we staan.Er komen nog meerdere acties wie daar belangstelling voor heeft zullen we 

het dan via deze site laten weten 

03 maart 2018 
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56.  

Redactie 

Interessant, dank voor het melden. Gezien alle reacties die hier in de loop der jaren zijn 

geplaatst lijkt het een goed idee om hier eens in te duiken. 

05 maart 2018 

57. anoniem 

In aansluiting van de oproep die ik hier heb gedaan laat ik een gmail adres achter voor als 

vrouwen van De Goede Herder hun klachten en verhalen achter willen laten.Zoals gezegd kan 

het ook anoniem,en wij gaan met grote voorzichtigheid en discretie met verhalen en klachten 

om. klachtendegoedeherder@gmail.com Wij hopen op jullie reacties 

09 maart 2018 

58. anoniem 

De dag indeling van de goede herder internaten zijn ongeveer gelijk. Ik zat in de goede herder 

in Almelo. Er waren drie naaiklassen en een kleine naaiklas. Een lingerie kamer waar lingerie 

wat stuk was gemaskt werd van het hele tehuis. Een strijkkamer waar het goed van de 

nasikamers gestreken werd. En een wasserij. En bij tijd om de beurt in de pitkeuken en 

groenten wassen. En in zoeterwoude was ook nog de hele dag knoopgaatjes maken. Wel 100 

per dag. En borduurwerk op bestelling. Hard werken en geen cent betaald gekregen. 

Onderwijs, nee je kon een naai cursus volgen, dan kon je nog harder werken en werd er nog 

meer op je verdient. ja ja hier is heel goed over nagedacht. We naaide voor het koningklijkhuis 

( de linne uitzet van margriet) er werd ook gewassen voor het koningklijkhuis. Gewerkt voor 

peek en cloppenburg. Vroom en dreesman. Seahorse. Voor ziekenhuizen en defensie. 

12 maart 2018 

59.  

Redactie 

Dank voor het delen van uw verhaal, ik kan me voorstellen dat u niet met plezier terugdenkt 

aan die periode. Het klinkt inderdaad logisch dat de dagindeling van de internaten (zo 

ongeveer) gelijk was, het was natuurlijk een congregatie met meerdere 'filialen'. 

13 maart 2018 

60. anoniem 

Ok heb er. Gezeten vanaf1960 tot wij naar zomeren verhuizden dat was de goede herder in 

tilburg wat ik nog weet van vriiendinnen margriet dellevoet joze Krekels hettie angeliek uit 

belgie ik zat in de groep van zuster Maria een Kreng zij was heel Klijn mijn naam is riekie van 

den Eshoff Zie facebook 

18 maart 2018 

61. anoniem 
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Hallo Riekie wij komen graag met jou in contact zie bovenstaande mail bij de oproep.Alvast 

bedankt Groetjes Joke en Lies 

29 maart 2018 

62. anoniem 

Ik heb er gelukkig niet gezeten maar ik ben een boek aan het lezen over dit klooster Het heet 

Stil in mij, van Schrijfster Danielle Hermans en Esther Verhoef .wat erg wat die meisjes daar 

moesten doorstaan,ik kreeg er kippevel van en dat noemde zich( zusters van de liefde)echt 

vreselijk 

01 april 2018 

63.  

Redactie 

Dank voor de tip, gaat dit boek over specifiek het klooster in Zoeterwoude of over de Zusters 

van Liefde in het algemeen? 

03 april 2018 

64. anoniem 

hallo ik wil ook mijn verhaal over de goede herder wel delen,omdat ik er geen beste 

herrinneringen aan heb.zelfs nu na 55 jaar heb ik er nog een trauma van. en wat die 

onderzoeks journalist betreft,daar heb ik ook wel interesse in voor mijn verhaal. ik kan wel 

zeggen,dat zij jaren geleden invloed hebben gehad op mijn verdere leven.het is zelfs zo,dat ik 

de nonnen die nog over zijn heb geconfronteerd met dat verleden en het verpesten van ons 

leven.alleen heeft het me niet gebracht wat ik er van verwachte. 

03 april 2018 

65. anoniem 

Wat fijn dat jij je verhaal wil vertellen je kan ons een mail sturen met jouw verhaal word 

uiteraard vertrouwelijk behandeld en alleen met toestemming van jou sturen we het door naar 

Joep Dohmen klachtendegoedeherder@gmail.com Wij kijken er naar uit dank je wel 

03 april 2018 

66. anoniem 

Het onderzoek is gestart dus vrouwen meld u uw verhalen en klachten zijn BELANGRIJK 

klachtendegoedeherder@gmail.com 

07 april 2018 

67. anoniem 

Aangezien ik net heb vernomen dat de kloosterorde van de Goede Herder dossiers aan het 

ruimen zijn nogmaals het verzoek jullie te melden,voor het te laat is. 

09 april 2018 
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68. anoniem 

Wat betreft de vraag over opleidingen en/of dagbesteding in De Goede Herder Leiderdorp het 

volgende: Wat ik mij kan herinneren is de o.a hele dag strijken met die boutjes die je steeds 

moest wisselen van en hete plaat. Ook had je soms dienst in de keuken waar je dan de hele 

dag aardappels moest pitten. Verder de wasserij waar dan een dag van tevoren de katoenen 

maandverbandjes van o.a de nonnen in de week gezet werden en wij die eruit moesten halen, 

heel goor. Wat me verbaads is dat ik niemand hoor dat we dat samen deden met "de oude 

meisjes" die waren er ooit gekomen jaren geleden en zijn nooit meer weggegaan, w.s omdat 

ze de maatschappij waren ontgroeid en niet meer aan de maatschappij durfde of konden 

deelnemen. Toen de Goede Herder Leiderdorp ging sluiten ,moesten ineens de oude meisjes 

ook weg daar. Ik was destijds 1 van de 2 meisjes die daar als laatste is vertrokken. Verder 

stonden wij ook vaak te werken met een groep nonnen van de zwijgende orde, zij mochten 

niet praten. Uitdaging was om dat toch te proberen, is me overigens nooit gelukt. Wat 

opleidingen betrof: je kreeg intern wat huishoudcursusjes, en sommige konden AVV 1 e 2 

doen, iets wat ik toen ook heb gedaan. Wat betreft de dagbesteding in Almelo waar ik later 

naartoe ging kan ik me alleen maar iets herinneren van op je knieen lange gangen dweilen. 

Verder weet ik eigenlijk niet meer zoveel. Het goede wat ik daarvan heb overgehouden is mijn 

vriendschap van nu al bijna 50 jaar met mijn vriendin Marion. Wij mochten destijds geen 

vriendinnen zijn maar dat zijn we nu nog steeds. Ik heb het al eerder geschreven, zeker geen 

goede herinneringen aan de Goede Herder, gelukkig zijn veel zaken die er toen gebeurden 

verboden. 

24 april 2018 

69. anoniem 

Ben vergeten mijn naam te vermelden bij de vorige mail. Anita Suuroverste Bohan, destijds 

Jeanette Grond 

24 april 2018 

70.  

Redactie 

@Anita Dank voor je verhalen. En mooi dat je er een goede vriendin aan over hebt gehouden! 

25 april 2018 

71. anoniem 

Hallo Anita, Ja ik kan me de oudjes van almelo nog goed voor de geest halen, liepen altijd met 

z,n drieen dicht sloffend bij elkaar. Waren al oud en zagen er zeer verwaarloosd uit.Hun 

namen ken ik niet. Verder was er ook nog een oud meisje zat gewoon zoals wij in een 

groep.Haar naam was johanna maakte altijd de naaimachines als ze kapot waren. Ja sorry... 

Ze stonk vreselijk. Ik was altijd een beetje bang van de oudjes omdat ze er zo verwildert 

uitzagen. In welke tijd heb jij in almelo gezeten? Ik in 67 tot 70. Bij francisca en angela. Later 

bij hillegonda de kookles zuster. Al met al een vreselijke tijd. Groetjes Lies Vissersvijf 

28 april 2018 
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72. anoniem 

O sorry vijf hoort er niet bij. Vissers. 

28 april 2018 

73.  

Redactie 

@Lies Vissers Ook jij bedankt voor het delen van je herinneringen, heel bijzonder. 

01 mei 2018 

74. anoniem 

Zijn er nog foto's van de jaren 1957 tot en met 1961 ?????? Nogmaals het was niet altijd 

kommer en kwel in de Goede Herder te Almelo...Woon nog steeds in Almelo maar het tehuis 

is al lang verdwenen..... 

01 mei 2018 

75.  

Redactie 

Tip: Op het Overijsselse platform Mijn Stad Mijn Dorp zijn historische foto's van de Goede 

Herder in Almelo te vinden. 

02 mei 2018 

76. anoniem 

Ik lees, dat we kunnen helpen om de wantoestanden van de goede herder aan de kaak te 

stellen ik heb ook mijn verhaal en ga dat zeker door sturen naar dat mailadres. er moet 

gewoon vergelding komen, voor de toen meisjes die een behoorlijk trauma hebben 

opgelopen. daar weet ik zelf ook alles van na al die jaren nog het heeft mijn verdere leven 

heel erg beinvloed. 

11 mei 2018 

77. anoniem 

Hallo Lies, Ik heb eerst in Leiderdorp gezeten en toen dit dichtging overgeplaatst naar Almelo 

tot 1969. dus dan hebben we er in dezelfde tijd gezeten. Dan nog even voor anoniem en de 

oproep om je verhaal aan een journalist te mailen: Ik wil eerst uitzoeken wie dit onderzoek 

doet, met welk doel en heb je nog enige invloed op wat er van het doorgemailde wordt 

gepubliceerd. Is er ook persoonlijk contact? Ik voel er niet zoveel voor om een persoonlijk 

verhaal door te mailen zonder dat ik weet wat ermee gebeurd. En heeft dit überhaupt nog zin, 

bijna al die nonnen zijn inmiddels overleden en voor zover ik weet is die orde niet meer 

betrokken bij de opvang van kinderen. Als het wel zinvol is wil ik best wat vertellen maar niet 

via de mail. Ik hoor het wel Groet Anita Suuroverste 

11 mei 2018 

78.  
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Redactie 

@Anita Suuroverste Dank voor deze belangrijke kanttekening. Voor de goede orde: deze 

website / Erfgoedhuis ZH zijn niet betrokken bij de oproep en we zijn ook niet bekend met de 

persoon/personen achter het initiatief. We raden mensen die erover denken te reageren dan 

ook aan eerst per mail wat meer informatie te vragen. 

14 mei 2018 

79. anoniem 

Toen ik vanmorgen het nieuws hoorde op de radio schrok ik wel even....Heb vele stukjes van 

de meisjes gelezen die in de Goede Herder te Almelo waren geplaatst..Het nare ervan is dat 

het allemaal weer naar boven komt..Had het eigenlijk voor mij zelf al afgesloten door het 

allemaal op te schrijven voor mijn kinderen en kleinkinderen. Het ergste heb ik gevonden, dat 

wij weggingen uit de Goede Herder zonder geld en kleren, alleen de kleren die wij aan 

hadden...Zo moesten wij ons rooien in de maatschappij met de nodige gevaren waar jij niets 

van afwist...Dat doet mij nog steeds pijn!!!! 

23 mei 2018 

80. anoniem 

Lieve vrouwen van de Goede Herder het nieuws ligt nu op straat het Nrc is begonnen met 

publicaties ook radio en tv besteden er aandacht aan,het begin is gemaakt en word vervolgd 

hier blijft het niet bij.Laten we toch net als in Ierland opkomen voor ons zelf 

23 mei 2018 

81. anoniem 

Na het lezen van een artikel in de NRC (23/5) kom en het bezoek van dit forum kom ik er als 

niet katholiek achter wat een gruwelijke dingen gebeurd zijn in de Goede Herderkerk, waar het 

dus helemaal niet goed was. Wel goed dat hier nu ook landelijke bekendheid aan gegeven 

wordt. Ik vind het ook erg dapper dat slachtoffers met hun verhaal naar buiten durven komen. 

Ik wens ze veel sterkte met het verwerken van al dit leed. 

24 mei 2018 

82. anoniem 

ik heb in Leiderdorp gezeten van 64 tot 68 bij zuster Maria in de groep. en heb mij vaak heel 

eenzaam en verdrietig gevoelt. Je mocht er geen vriendinnen hebben je moest altijd met zn 

drieen zijn. 1x in de week op woensdag avond kregen wij een kopje thee en op zondag een 

sinaasappel bij het eten . 2 gulden in de maand zakgeld en als je je volgens zuster Maria je 

niet goed ge dragen had kreeg je maar 1 gulden. en ook ik heb daar in de wasserij gewerkt en 

heb hele dagen staan strijken. het ergste vond ik dat als we 1 x in de week gingen douchen en 

ik geen shampoo had je haren moest wassen met opgeklopte groene zeep. ja ook ik heb er 

een hele nare tijd vooral de eenzame opsluitingen waren erg. mijn naam is Marianne 

Neervoort 

24 mei 2018 
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83. anoniem 

Ach Marianne hoe triest meld je aan bij ons en vecht mee voor erkenning en gerechtigheid. 

Mijn naam is Joke Vermeulen en ik was ook 1 van hun 

24 mei 2018 

84. anoniem 

In Ierland zijn de vrouwen massaal opgestaan,ik hoop dat we de vrouwen in Nederland ook 

zover kunnen krijgen.Veel vrouwen schamen zich nog steeds voor het feit dat ze daar gezeten 

hebben.Maar de enigste die zich moeten schamen zijn de congegratie ven de Goede Herder 

justitie en kinderbescherming toendertijd,Wij waren kinderen slachtoffers van misbruik geweld 

en ga maar door.WIJ hoeven ons niet te schamen want WIJ en zoveel andere vrouwen 

hebben niets verkeerd gedaan.Natuurlijk zijn er ook andere meningen en die respecteer ik 

ook,maar wij werden daar gebruikt voor geldelijk gewin en er zijn met sommige vresleijke 

dingen gebeurt we hadden hulp en liefde nodig geen dwangarbeid Al deze vrouwen verdienen 

gerechtigheid en erkenning want 50 jaar na dato zijn er nog veel vrouwen die last hebben van 

dit trauma.Dit moet gestopt worden Dus aan deze vrouwen vragen wij meld je aan en laten we 

met zijn alleen een klacht indienen tegen deze liefdesgestichten.Samen staan we sterk heel 

sterk.Het begin is gemaakt,en er volgt nog veel meer.Jullie kunnen contact opnemen met 

Annemie Knibbe zij is van de VPKK tel 0653393818 uiteraard kan en mag je altijd anoniem 

blijven .Met vriendelijke groet Joke Vermeulen ik was ook 1 van jullie 

26 mei 2018 

85. anoniem 

Ja zeker. Meiden kom op voor jezelf. Ik was ook 1 met jullie daar. Laten we elkaar nu steunen, 

daar in de goede herder mocht dat niet, maar nu wel. We zijn niet meer monddood. We 

hebben nu een stem. Je kan je melden ook anoniem. Zie hierboven bij Joke. 

26 mei 2018 

86. anoniem 

Dames Je kan je melde en informatie vragen of evt je verhaal kwijt bij. Annemie Knibbe van 

de VPKK Tel 0433620897 of 0653393818 Dit kan ook anoniem Groetjes Lies Vissers 

14 juni 2018 

87. anoniem 

Ook ik ben een slachtoffervan die gruwelijke afschuwelijke nonnen in de goede herder in, 

eerst bloemendaal 3 maanden en daarna leiderdorp. Periode 1964- 1969.het was een hel. 

Pure uitbuiting van jonge meisjes,dwangarbeid verplicht naar de kerk,1 x in de week douchen 

waar een lange non je nakend onder douche in de gaten hield. Schrobben en dweilen van 

ellelange gangen,aardappels schillen. In de wasserette keihard werken .deed je niet wat ze 

zeiden dan kwam je in de isoleercel terecht. Als je ongesteld geworden was moest je om 

mandverband vragen. En werdt het opgeschreven. Kan nog wel even doorgaan met walgelijke 

praktijken die ze voor ons kinderen in petto hadden. Rapporten voorlezen door moeder 

overste elke maand in de grote zaal,afschuwelijk en als het raport niet goed was kreeg je 

straf.pure kindermishandeling. En ze deugde zelf voor geen meter. 
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21 juni 2018 

88. anoniem 

Ook ik ben een slachtoffervan die gruwelijke afschuwelijke nonnen in de goede herder in, 

eerst bloemendaal 3 maanden en daarna leiderdorp. Periode 1964- 1969.het was een hel. 

Pure uitbuiting van jonge meisjes,dwangarbeid verplicht naar de kerk,1 x in de week douchen 

waar een lange non je nakend onder douche in de gaten hield. Schrobben en dweilen van 

ellelange gangen,aardappels schillen. In de wasserette keihard werken .deed je niet wat ze 

zeiden dan kwam je in de isoleercel terecht. Als je ongesteld geworden was moest je om 

mandverband vragen. En werdt het opgeschreven. Kan nog wel even doorgaan met walgelijke 

praktijken die ze voor ons kinderen in petto hadden. Rapporten voorlezen door moeder 

overste elke maand in de grote zaal,afschuwelijk en als het raport niet goed was kreeg je 

straf.pure kindermishandeling. En ze deugde zelf voor geen meter. 

21 juni 2018 

89. anoniem 

ik heb vandaag met verbazing het art. in het A.D. 24-62018 gelezen. Hoe durft die Zr Christa 

alles te ontkennen. waar haalt ze het lef vandaan om te zeggen dat wij het maar allemaal 

fantaseren. Zo,n mens hoort helemaal geen podium te krijgen . in ben verschrikkelijk BOOS 

Marianna 

24 juni 2018 

90. anoniem 

Heb het ook gelezen in het AD vanmorgen.woedend was ik. Hoe haalt zo een 

sexgefrusteerde non het in haar kop om te verkondigen dat we dit maar gewoon 

verzinnen.deze nonnen hebben het leven van meisjes compleet verpest,het belangrijkste 

gedeelte van ons leven afgepakt,ze hebben ons gebruikt als slaven,onbetaald.de schoften zijn 

er rijk door geworden.ook de kinderbescherming heeft totaal gefaald.we waren kinderen die 

niets verkeerd hadden gedaan,althans ik niet.ik was gewoon een meisje van 13,zo groen als 

gras. Totaal niet moeilijk opvoedbaar ik was geen gevallen meisje had niks gedaan. Ik haat 

deze walgelijke nonnen om wat ze me aan hebben gedaan 4 jaar lang heb er nu nog 

nachtmerries van. 

24 juni 2018 

91. anoniem 

Vandaag, 14 juli 2018, las ik een artikel in het NRC over "De meisjes van de goede herder". 

Het is de eerste keer dat ik hier iets over verneem. Ikzelf ben vanaf 1963, ik was net 14 jaar 

schat ik, ongeveer 1 tot 1,5 jaar in Bloemendaal, huize Immaculata, geweest. Alles hierboven 

geschreven is heel herkenbaar. Jonge meisjes werden overal voor gebruikt. Werken in de 

wasserij, naai- en strijkwerk tot werken bij welgestelde mensen in de Bloemendaalse villa's. 

Heb het zelf allemaal "mogen" doen. En dat allemaal zonder vergoeding. Ook het kindergeld 

werd aan de instelling overgemaakt. Het gebouw zelf moest natuurlijk ook schoon gemaakt 

worden, inderdaad lange gangen op de knieën dweilen, terwijl je de leidsters in de koffiekamer 

hun "welverdiende" sigaretjes zaten te roken. Het werd ervaren als pure uitbuiterij, 

vernedering en intimidatie (straf). Op alle gebied golden er strenge regels. Na mijn verblijf in 
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Bloemendaal ben ik nog enkele jaren in een soortgelijke instelling in Venlo geweest, waar 

dezelfde praktijken op na werden gehouden. Ook daar werd gewerkt voor derden. o.a. Hotels: 

De Onderste en Bovenste Molen. Waar kun je terecht voor erkenning en genoegdoening voor 

dit onrecht en aangedane leed? 

14 juli 2018 

92. anoniem 

Anoniem In bloemendaal geplaatst na fout gedrag van vader Alsof ik de schuldige was Al mijn 

spullen afgepkt dagboek afgepakt enz. Weggelopen en later in venlo geplaatst ook bij de 

goede herder Daar weggelopen en daarom in een psychiatrisch ziekenhuis gestopt 1 1/2jaar 

bleef ik daar. Dat stempel ben ik nooit meer kwijt geraakt Gelukkig is het met mij helemaal 

goed gekomen maar deze traumatische ervaringen zijn er voor je leven lang. 

14 juli 2018 

93. anoniem 

Voor alle klachten wat betreft de Goede Herder kunnen jullie contact opnemen met Annemie 

Knibbe van de stichting d VPKK zij helpt jullie verder haar nummer is 0653393818 

15 juli 2018 

94. anoniem 

Ook is er een facebook groep die heet klachten en verhalen goede herder 

15 juli 2018 

95. anoniem 

Beste Marianne Neervoort ik heb met jou in de groep 2 gezeten bij zuster Maria en zuster 

Franciska, ook hadden we nog juffrouw Lien. Ik herinner mij nog dat wij samen bij een tante 

van jou zijn geweest in een café in Den Haag vlak bij het station HS toen wij 'op weekend 

mochten. Bij ons in de groep zat ook Joke Leenders, en rode Martha. Misschien herinner je 

mij nog. Groet Bep Geelen 

28 juli 2018 

96. anoniem 

Lieve Bep ik herinner mij jou nog heel goed ik wil heel graag met jou in contact komen 

06 augustus 2018 

97.  

Redactie 

Mooi hoe mensen elkaar hier terugvinden! Bep en Marianne: het is het handigst om in je 

reactie je e-mailadres te vermelden, of om jullie gegevens te mailen naar 

redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl, dan kunnen wij jullie (mits jullie beiden reageren 

natuurlijk) met elkaar in contact brengen. 

07 augustus 2018 
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98. anoniem 

Beste Marianne, ik heb inmiddels mijn mail adres aan de redactie doorgegeven. Groet Bep 

07 augustus 2018 

99. anoniem 

Ik hoop ooit te kunnen achter halen waarom mijn moeder als meisje van 12 of 13 jaar oud in 

De Goede Herder in Leiderdorp/Zoeterwoude terecht is gekomen.Zelf wist zij dat ook niet.Nu 

denk ik vaak als ik al die verhalen hier lees of elders op internet;Wat moet je in hemelsnaam 

gedaan hebben om daar terecht te komen?Wat had zij gedaan dat zij daar heen moest.En wie 

besliste dat?Zal er waarschijnlijk nooit achter komen.En het haar vragen gaat ook niet meer 

want zij is al overleden. 

15 september 2018 

100.  

Redactie 

Dat maakt het inderdaad extra schrijnend, dat veel meisjes niet snapten waarom ze bij de 

Zusters van de Goede Herder terecht kwamen. Dit lijkt me overigens ook wel een vraag voor 

de genoemde Facebookgroep, wellicht zijn er mensen die hier meer over weten? 

17 september 2018 

101. anoniem 

Hallo Anoniem, Zelf heb ik drie jaar gezeten bij dd zusters van De Goede Herder in Almelo. Je 

vroeg je af wat je moeder wel niet gedaan moet hebben, om daar geplaatst te worden. Wat ik 

weet dat daar meisjes zaten die sexueel misbruikt waren en weggestopt werden omdat ze niet 

geloofd werden. Of omdat de dader in het gezin bleef. Er zaten ook meisjes die verkering 

hadden en dat niet toegestaan was door ouders, dus een reden om op te bergen. Weer een 

ander omdat ouders gingen scheiden. Ik zat daar omdat mijn vader was overleden en mijn 

moeder niet capabel was ons op te voeden. Ja zo zie je je hoefde niets ergs gedaan te 

hebben. Voor het kleinste vergrijp werd je daar al geplaatst. Hoop dat je hier wat aan hebt. 

Lies Vissers 

17 september 2018 

102.  

Redactie 

@Lies Vissers Dank hiervoor! 

18 september 2018 

103. anoniem 

Ik las zo juist het verhaal van Elizabeth Plessen woonde in de jaren 60 in het klooster De 

Goede Herder ....Het artikel is van woensdag 3 oktober 2018...In die tijd was ik er ook nog in 

het klooster De Goede Herder...Zoals ik al eerder schreef, was het niet altijd kommer en 

kwel..Ben daar op ballet geweest en de U.L.O mogen volgen..Voor de rest moest ik daar ook 
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hard werken, net als de andere meisjes...Maar toen ik daar weg ging, heb ik geen 

spaarboekje met 500 gulden mee gekregen, maar Elizabeth wel....Het stuk van Elizabeth 

staat in de Twentsche Courant (TUBANTIA) Conclusie: Is er dan toch met twee maten 

gemeten ????? 

03 oktober 2018 

104. anoniem 

Ik heb net met grote verbazing idd dat stuk in de Tubantia gelezen en moest er bijna om 

lachen,wat deze mevrouw beweert slaat echt helemaal nergens op.Heeft ze wel daar gezeten 

vraag je je af van scholing was echt geen sprake.En werd er met 2 maten gemeten vast 

wel.Maar de dingen die deze dame beschrijft kloppen echt niet met hoe het daar was.Was het 

maar waar 

05 oktober 2018 

105. anoniem 

Dat verhaal in Tubantia is een broodje aap verhaal,strookt echt niet met de werkelijkheid. 

05 oktober 2018 

106.  

Redactie 

Ik ken het betreffende artikel niet, maar waren de uitspraken daarin van een onderzoeker of 

van iemand die er zelf had gezeten? Het is op zichzelf natuurlijk best denkbaar dat 

verschillende personen, in verschillende periodes, andere ervaringen hebben opgedaan. 

08 oktober 2018 

107. anoniem 

Dit artikel was van een vrouw die daar ook heeft gezeten en natuurlijk respecteer ik een 

andere mening alleen klopte dit verhaal helaas niet na aanvraag bij andere vrouwen die in 

dezelfde periode daar hebben gezeten. 

09 oktober 2018 

108.  

Redactie 

Dank voor de toelichting. Herinneringen van mensen hoeven niet altijd overeen te komen 

natuurlijk, maar ik begrijp dat het hier ook om feiten gaat? 

11 oktober 2018 

109. anoniem 

Ik vraag mij af waarom mijn moeder van 1942 tot 1946 geplaatst is in Almelo. Zij heeft in 1956 

zelfmoord gepleegd. Er zijn voor mij zoveel vragen. 

12 oktober 2018 
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110. anoniem 

Als ik kan zou ik je graag met je vragen willen helpen. 

13 oktober 2018 

111. anoniem 

Heb in Velp gezeten. Geestelijk vind ik dat je misbruikt bent heb nog steeds de naweenen van 

toen. Vond het niet normaal als je naar de wc ging dat je dan met een zuster er naartoe moes 

eerst door 2 deuren die geopend werden op slot en weer geopend ze gingen nog net niet mee 

op de wc. Vrienden mocht je niet hebben maar ik had er een . Door het vertrouwen wat daar 

beschaamd is vertrouw je nu minder iemand Maar doordat ik altijd positief ben gebleven heb 

ik het kunnen redden . 

14 oktober 2018 

112. anoniem 

Zo na het lezen van sommige reacties wil ik reageren.ook ik word kotsmisselijk van alleen al 

de naam goede herder. Ik heb zowel in bloemendaal als in zoeterwoude gezeten zowel in de 

gh als op sancta huis voor werkende meisjes. Nou ik kan je wel vertellen,dat die jaren bij de 

gh de hel van mijn leven zijn geweest,waar ik nu nog een trauma van heb na al die jaren.en 

het kan me pislink maken,dat we bestempeld worden als verdorven meisjes.dat was zeker 

niet het geval,maar het was zeker wel een jeugdgevangenis.tenminste zo heb ik het 

ervaren.als er een hel is,dan heb ik die daar zeker beleeft. Mentale misbruik 

vernederingen,mishandeling en kinder arbeid.scholing hadden we niet.onze pubertijd hadden 

we niet,want als je maar iets deed wat tegen hun in ging,zat je inderdaad in de cel.door de 

opsluitingen in die cel heb ik al een trauma over gehouden.die cel heb ik nl van binnen vaker 

gezien dan de groepskamer.dat kwam omdat ik absoluut niet tegen onrecht kan. Ik heb dus 

echt de hel van mijn leven daar gehad.toen ik op sancta kwam en ging werken werd de 

verdienste naar de nonnen overgemaakt.heb er nooit iets van gezien.op een gegeven 

moment ging ik voor dag en nacht naar voorschoten in een gezin,ook die verdienste gingen 

naar de nonnen.na 3 maanden was ik dat zat en moest ik terug naar de nonnen.nou ik dacht 

mooi niet,dus die zitten nu nog op me te wachten haha dus al een jaar of 50 dus niemand 

hoeft mij. Ooit te zeggen,ik heb het daar goed gehad. 

22 oktober 2018 

113. anoniem 

Bovenstaand bericht is beslist niet anoniem omdat het de pure waarheid is en ik me nergens 

voor hoef te schamen. Joke de smit 

22 oktober 2018 

114. anoniem 

Ook ik wil her wel even op reageren. DE hel op aarde.Als kind van net 14 van gescheiden 

ouders, weggehaald door de pro juventute. Zoals dat nu jeugdzorg / heet.weggehaald bij mijn 

Opa en Oma,die goed voor mij waren...Als reden niks,de grote smoes dat ik als enigs kind...bij 

meisjes van mijn eigen leeftijd ging wonen...Voor 3mnd.Niks van dit alles!!!Met dat mens in de 

trein naar Bloemendaal,6mnd.daarna meer als 3 jr.G. Herder in Zoeterwoude...geen contact 
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met familie,een andere voornaam,dwangarbeid.. nooit eens vrije tijd...slapen op zalen met n 

plaat hardboard ertussen..nonnen die je vernederde...isoleercel...achter gehouden post(bleek 

achteraf)geen verjaardag...in lange gangen voor wel 100 personen ...natte koude aardappels 

pitten om 7 uur..daarna naar de kerk...zo kan ik nog uren doorgaan... Ben ziek en misselijk als 

ik dit schrijf,maar de maatschappij moet dit weten.En dan als je daar wegging,stond je er 

alleen voor zonder enige hulp of iets van saldo..niets mond-dood en overgeleverd aan je 

zelf...waar nu nog de sporen zich achter laten.../getekend... Els uit de goede herder... 

afz....Pien Scheltens 

22 oktober 2018 

115.  

Redactie 

@Pien Scheltens en Joke de Smit Ook jullie bedankt voor het delen van jullie verhaal. Het 

blijft ronduit bizar dat het voor de (meeste?) meisjes volstrekt onduidelijk was waarom ze naar 

de Goede Herder moesten. Veel sterkte, ik kan me voorstellen dat alle publiciteit hierover 

enerzijds helpt, maar anderzijds ook veel zaken oprakelt. 

23 oktober 2018 

116. anoniem 

Voor alle vrouwen die in de Goede Herder hebben gezeten laat ik hier het mail adres achter 

van onze contact en vertrouwens persoon achter.Als je haar mailt kan zij je informeren van 

war we mee bezig zijn.Dus kom op vrouwen meld je op annedijck@hotmail.com Samen staan 

we sterk. Groetjes Joke Vermeulen ik was ook 1 van jullie 

29 oktober 2018 

117. anoniem 

Ik wens iedereen hier hele fijne warme liefdevolle gezonde feestdagen toe.De site is een 

beetje door de vrouwen van de Goede Herder overgenomen lijkt wel,maar mijn Kerstwens is 

uiteraard voor allemaal .. 

21 december 2018 

118. anoniem 

Bij bovenstaand bericht mijn naam vergeten Joke Vermeulen 

21 december 2018 

119. anoniem 

Mijn moeder, inmiddels overleden, heeft ook daar gezeten. In Zoeterwoude....en ik begrijp 

haar nu heel goed. Ik vind het afschuwelijk dat zij dit heeft moeten meemaken. Zij was een 

zogenaamd "moeilijk opvoedbaar kind". Gelukkig heeft zij mij heel veel liefde gegeven en is 

dat niet door die imbeciele nonnen vermoord 

08 januari 2019 

120. anoniem 
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Hester Ik zat in Zoeterwoude van 1965 tot zomer 1967. Ik herinner me nog, dat de gordijnen 

dicht moesten, als de glazenwasser aan de buitenkant de ramen lapte, want mannen waren 

taboe. Behalve ¨meneer Theo¨, die kwam ons volksdansen leren. En de foto waar ik samen 

met mijn vriendin op stond, werd verscheurd, omdat we er samen op stonden en we 

misschien lesbisch waren, al wist ik toen nog niet eens wat dat woord betekende!!!! 

20 januari 2019 

121. anoniem 

En, oh ja! Vieze pap met klonten en vellen. Eén keer was ik ONTZETTEND 

ONGEHOORZAAM!!! Ik at mijn bord met spruiten niet op. Nou, dat heb ik geweten. De 

isoleercel in en een weekend niet naar huis!!! Ik hoef jullie niet te vertellen, dat ik tot op de dag 

van vandaag geen spruiten eet. Hester 

20 januari 2019 

122.  

Redactie 

@Hester en anderen Als de Goede Herder weer in het nieuws is geweest, verschijnen er 

onmiddellijk nieuwe reacties op dit verhaal op onze site. Ook jullie dank voor het delen van 

jullie herinneringen, weet dat ze door velen worden gelezen. 

21 januari 2019 

123. anoniem 

Lieve dames Alle reacties gelezen . Ben zo blij dat ik nu wat reacties over de goede herder 

lees. Heb zelf ook geprobeerd meisjes uit die tijd op te sporen maar tevergeefs. Ook ik heb 

een trauma opgelopen uit de tijd van de slechte (goede herder) Heb daar gezeten van 62 tot 

66. In Zoeterwoude Leiderdorp. Zware strijkbouten van een hete kach el optillen en de hele 

dag strijken. Wasserij de met stinkend ondergoed van de paters wassen. Mangelen en dan 

die naaizaal waar je de hele dag achter een trapnaaimachine zat. Het was daar echt 

kinderarbeid . En dan die kerkdiensten met stinkende wierook waar ik flauw van viel. Dan ook 

maar iet te spreken van de isoleercel waar ik door tuinmannen regelmatig naar toegebracht 

werd. Omdat de nonnen mij niet aan konden zo hysterisch werd ik van angst. Heb ik nog een 

fobie van overgehouden. Eenzame opsluiting. En het eten. Vieze zure pap en stinkende soep 

die van bloederige beenderen werd getrokken. Kan het weten heb in de keuken oom gewerkt. 

En dan al die zoetstoffen die in die slootkoffie gingen. Dacht als kind al daar word ik later ziek 

van. Dus was een slechte eter en daarom was de isoleercel een oplossing om mijn aan het 

eten te krijgen. Wat niet gelukt is want ik was ondervoed . Wat ze nu anorexia noemen . Dus 

kreeg ik een kinderpsycholoog en door haar kwam eindelijk mijn eindtijd in zicht. Werd 

overgeplaatst naar Rijsbergen. Wat voor sommigen meisjes ook slecht was. Maar voor mij de 

hemel omdat ik uit de hel kwam. Allemaal sterkte gr Lenie 

26 januari 2019 

124. anoniem 
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Hallo Lenie er is een besloten groep die heet klachten en verhalen de goede herder daar vind 

je vast veel lotgenoten op terug,dus ik zou zeggen meld je aan. 

28 januari 2019 

125. anoniem 

Ik was in klooster Zoeterwoude van 1961 tot 1963 misdienaar,in mijn beleving was dit klooster 

omgeven door hoge kloostermuren en altijd erg koud in de kapel,er was daar in de sacristie 

een wat oudere non waarvan je tot op de onderbroek je moest uitkleden,daarna kreeg je van 

deze non een zwarte satijnen herenpyama met zwarte pantoffels aan wat onder de soutane 

met superplie gedragen moest worden. 

31 januari 2019 

126. anoniem 

Ik was in klooster Zoeterwoude van 1961 tot 1963 misdienaar,in mijn beleving was dit klooster 

omgeven door hoge kloostermuren en altijd erg koud in de kapel,er was daar in de sacristie 

een wat oudere non waarvan je tot op de onderbroek je moest uitkleden,daarna kreeg je van 

deze non een zwarte satijnen herenpyama met zwarte pantoffels aan wat onder de soutane 

met superplie gedragen moest worden. 

31 januari 2019 

127. anoniem 

Hallo,ik ben Bart De groot en inmiddels 73 jaar,ik was midden de vijftiger jaren in 

Zoeterwoude misdienaar,ik heb daar zuster Maria Genoveva gekend die kapelzuster was in 

Zoeterwoude! 

31 januari 2019 

128. anoniem 

Ik ben van 1965 tot 1968 werkzaam geweest in de wasserij daar in zoeterwoude/leiderdorp 

01 februari 2019 

129. anoniem 

Er is een speciale Facebook groep Klachten en verhalen Goede Herder,daar kunnen vrouwen 

zich aanmelden 

03 februari 2019 

130. anoniem 

Jongens die uit Leiden en omgeving kwamen en misdienaar waren meestal ook te vinden in 

de kapel van de goede herder Zoeterwoude,ik ben daar ook veel geweest,vreemd was het 

altijd wel omdat je daar zwarte sloffen en een zwarte pijama moest aantrekken voordat je een 

toog en superplie uitgereikt kreeg van de kerkzuster 

10 februari 2019 

131.  
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Redactie 

Wat bijzonder, die zwarte pyjama, zou dat standaard geweest zijn bij misdienaars in die tijd? 

13 februari 2019 

132. anoniem 

toen ik bij de goede herder misdienaar was in 1956 was dat de gewoonte daar dat de 

misdienaars daar een zwarte satijnen herenpyama met zwarte pantoffels onder hun soutane 

met superplie moesten dragen daar was de kapelzuster altijd bij,zij hielp mee met de soutane 

aantrekken,heel vaak zorgde dat voor opwinding bij de pubers destijds,omdat ik bijna tachtig 

jaar ben steek ik er geen energie meer in 

14 februari 2019 

133. anoniem 

DUIVELS VERDIENMODEL Het begint met de term ‘moeilijk opvoedbare meisjes’. Zo worden 

initiatiefrijke moedige jonge vrouwen die misschien in verkeerde mensen-/ mannenhanden 

vielen opgesloten in deze plaatsen. Gedwongen hun eigen identiteit op te geven (naam), hun 

zelfbewustzijn door pesterijen en vernederingen geknakt. Ook al omdat er niet werd 

gesproken over de mannen die de meisjes zwanger maakten. Er werd geen loon betaald voor 

de lange werkdagen en de vrouwen mochten geen of weinig onderling contact hebben. Ook 

deze situatie behoort tot de meest zieke kant van de RK-kerk, die er alleen maar rijker van 

werd. Luister naar het lied dat Leoni Jansen zingt: Magdalene Laundry (de wasserette van de 

Magdalene zusters). Godzijdank zijn deze helse plaatsen gesloten. (In Nederland dan) 

20 februari 2019 

134. anoniem 

aan redactie,u wil weten of het standaard was destijds dat jongens die misdienaar waren een 

zwarte pyama moesten aantrekken,nou in ieder geval was dat in Zoetrwoude wel het 

geval,later bleek dat hier veel misstanden waren met jongens,ik was hier ook misdienaar en 

wij moesten ons ook geheel uitkleden in de sacristie en een zwarte satijnen broek met een 

satijnen jas met zwarte kousen en sloffen aantrekken voor onder de toog,voordat we met de 

toog geholpen werden kregen wij een witte boord om de nek heen waarna een non achter je 

ging staan met de toog waar je de armen in stak,deze gleed dan door de gladde voering over 

de gladde pyama,heen een en werd dichtgeknoopt door een non,heel vaak kwam het voor dat 

iemand daarbij een ongewenste erectie kreeg dan werd hij in het bijzijn van de andere 

misdienaars ervan afgeholpen,hoezo zusters van liefde in kloosters en internaten! 

20 februari 2019 

135. anoniem 

Goede middag ,ik martha heb ook van 1965 t/m 1968 inde goede herder gezeten ,hoge rijndijk 

,ik zat in de groep de kikkers bij zuster Maria ,daar ging ik met bep geelen om ,er zat ook een 

meisje Louders in de groep uit de nederlandse antillen ,ik heb daar in de naaizaal gewerkt ,het 

was de naarste tyd van mijn jeugd ,zou graag weer eens in contact komen met Beppie Geelen 

groetjes martha van der hoort 
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20 februari 2019 

136. anoniem 

Martha van der hoort we hebben destijds in de zelfde groep gezeten bij zuster Marie. Dat 

meisje lourdes kwam uit aruba. Groetjes Anneke Appelman. 

20 februari 2019 

137. anoniem 

Hoi Anneke kwam jij niet uit hoge kaspel gr martha 

21 februari 2019 

138. anoniem 

Lijkt wel een duplicaat uit Almelo van de jongens die daar misdienaar waren ben er ook 

misdienaar geweest dat was rond 1965. 

23 februari 2019 

139. anoniem 

Bijzonder deze verhalen van de misdienaars die zijn gewoon slachtoffer geweest van sexueel 

misbruik bah bah bah ook voor deze mannen zou ik zeggen neem contact op en doe je 

verhaal dat kan bij Annemie Knibbe of bij mij Joke Vermeulen haar mail is 

annedijck@hotmail.com Mijn mail is Joke_v@live.nl 

23 februari 2019 

140. anoniem 

Vandaar dat de nonnen ook vaak de krengen van Barmartigheid werden genoemd,ik hoop dat 

de jongens van destijds die misdienaar bij heb zijn geweest contact opnemen 

24 februari 2019 

141. anoniem 

Hoi Martha, leuk om te lezen dat je mij nog verminderd dus hierbij mijn email adres 

b,geelen@casema.nl hoop van je te horen groetjes Bep 

24 februari 2019 

142.  

Redactie 

@Bep Wat leuk, hopelijk ziet Martha je bericht! 

25 februari 2019 

143. anoniem 

Ik heb het gezien ,maar krijg haar niet te pakken 

25 februari 2019 

144. anoniem 
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Goedemorgen ik ben Kees Oudshoorn uit Leiden en ben ook misdienaar geweest bij de 

goede herder,kan mij nog de kapelzuster herinneren die erg proper was vandaar dat de 

misdienaren daar een zwarte pyama aanhadden onder de misdienaarkleding. 

27 februari 2019 

145. anoniem 

Ik heb contact gehad met Bep 

27 februari 2019 

146.  

Redactie 

@Martha Leuk dat jullie elkaar gevonden hebben en lief dat je het even laat weten! 

28 februari 2019 

147. anoniem 

Misdienaar ben ik daar ook geweest,kan mij nog wel de inwonende pastoor nog goed voor me 

halen die altijd zijn soutane aanhad en we van de kapelzuster als het je misdienaarsbeurt was 

je om te kleden,we kregen zelfs een wit onderbroekje aan met een wit hemd en een zwarte 

gladde pyama aan en zwarte kousen en sloffen en een witte kraag om de nek heen en daarna 

je toog aan met het superplie,kan mij ook nog herinneren dat de meeste jongens zich 

daarmee erg schaamde! 

04 maart 2019 

148. anoniem 

Vergeet niet dat er vroeger heel veel jongens van huis en van de school misdienaar of als je 

wat ouder was acoliet moest worden,ik kom uit Leiden en daar zijn nog steeds veel rooms 

katholieke kerken bij een ervan de Petruskerk aan de lammenschansweg was ik misdienaar 

en vaak werd je dan naar klooster de Goede Herder gezonden,in tegenstelling van de 

parochie aan de lammenschansweg waar ik de misdienaarstoog en superplie met eigen 

schoeisel over mijn eigen kleren aantrok was het bij de Goede Herder anders daar moest 

iedere jongen die er misdienaar was tot op het hemd en onderbroek zich uitkleden dan kreeg 

je eerst wit ondergoed aan met een zwarte satijnen broek en een jas dat was een 

herenpyama met veel knopen,de zuster die over de misdienaars ging en de kapel hielp je met 

de pyama en verstelde de broekband dat hij paste en ze deed ook de jas aan met een stijve 

witte band om de nek zodat je het hoofd wel opgeheven moest houden,helaas ben ik 

meerdere keren getuige geweest dat iemand van ons door het gefriemel aan die broek een 

ongewenste erectie kreeg dat werd hij afgetrokken voordat hij de toog aankreeg ,zo gingen de 

nonnen met jongens om en helaas durfde niemand erover te praten thuis of op school. 

08 maart 2019 

149. anoniem 

Toch wil ik graag een tegengeluid laten horen...Zoals ik al eerder heb geschreven, heb ik ook 

in Almelo in de Goede Herder gezeten, in de jaren 1956-1960. Natuurlijk gebeurde er dingen 
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die niet altijd leuk waren...Werken in de naaikamer was niet leuk, maar er vonden ook leuke 

dingen plaats...Heb daar ballet mogen dansen en toneel mogen spelen...Mishandeling heb ik 

nooit mee gemaakt..Toen ik de Goede Herder verliet en na een aantal jaren trouwde en een 

zoon kreeg, is hij ook misdienaar geweest in de Goede Herder..Hij heeft er alleen maar leuke 

herinneringen aan...Moest het toch even kwijt..Mary Weber-Kleijn 

09 maart 2019 

150. anoniem 

Mary weber klein nu ga ik ook een tegen reactie geven. Het kan voor jou misschien niet zo erg 

geweest zijn, maar dan zou ik zeggen lees alle negatieve verhalen van ons is goed. Vind je 

het niet apart, dat je de enige bent die positief reageert. Ik ben zo vrij, om dan te denken , dat 

je niet hebt beseft wat ze met ons deden. Ik zou mijn kind niet graag op deze nare nonnen 

hebben los gelaten hij kan wel zeggen, dat hij het leuk heeft gehad, maar heb je wel goed 

gelezen wat de andere jongens ( nu mannen)) vertelde wat deze gefrustereerde nonnen met 

hun deed sorry jouw verhaal gaat er bij mij niet in. ik kan je vertellen, dat onze vrouwen in de 

groep hun verhaal hebben en die komen met elkaar overeen. en deze vrouwen kenden elkaar 

nieteens. vind je dat niet vreemd over komen als je eerlijk bent. ze hebben ons verdere leven 

verpest dat kan ik je verzekeren. we staan met de trauma's op en gaan ermee naar bed. dat 

kan toch geen fantasie meer zijn of toeval. sorry dit moest ik even kwijt 

10 maart 2019 

151.  

Redactie 

Nog even een herinnering voor iedereen die hier reacties plaatst: Iedereen mag hier zijn of 

haar herinneringen delen. Het algehele beeld is negatief, dat lijkt me duidelijk, maar dat is 

geen reden om mensen die zich in mindere mate in dat beeld herkennen (om wat voor reden 

dan ook) de maat te gaan nemen. 

12 maart 2019 

152. anoniem 

misdienaren van de omliggende parochie,s zijn ook vaak in de goede herder misdienaar 

geweest,geen goede ervaring van overgehouden bij de zusters herken mezelf in 

bovenstaande. 

15 maart 2019 

153. anoniem 

Ik was er misdienaar van 1960 tot 1963 zoals heel veel jongens toen voor de ochtend en 

avondmis,thuis durfde ik er niets over te vertellen van het omkleden,kom ook uit Leiden. 

16 maart 2019 

154. anoniem 

Soms denk je dat het wel meeviel omdat er vaak een trauma in het spel is die de realiteit 

verdoezelt. Ikzelf, ook goede herder slachtoffer, heb altijd gevoeld dat er iets niet klopte later 
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en ook papieren en zo van die tijd 40 jaar bewaard . Eerst dacht ik dat het in mijn hoofd zat en 

vertel je je verhaal en dan blijkt dat iedereen hetzelfde verhaal verteld. Onbekende mensen, 

verschillende tehuizen en verschillende tijdsperiodes, maar wel allemaal van de Goede 

Herder. En als het er nu 5 zijn dan zouden er twijfels kunnen bestaan , maar als het er meer 

dan 100 zijn, is dat geen eigen hersenspinsel meer maar de realiteit. Niet MIJN waarheid, 

maar gewoon de harde waarheid. Ik denk Mary dat jij misschien ook dingen verdrongen hebt. 

Bij mensen die gehersenspoeld zijn gebeurd dat vaak en eigenlijk was het dat wat de nonnen 

ook met ons deden. Ik wil graag alle mensen, vrouwen en misdienaars en andere slachtoffers, 

heel veel sterkte wensen en wat ik het dapper dat jullie er voor uit durven te komen. 

17 maart 2019 

155. anoniem 

Gelukkig zijn er nog mensen onder ons die het begrijpen dat iemand zijn verhaal kwijt wil. 

18 maart 2019 

156. anoniem 

vraagje aan kees oudshoorn uit leiden in welk jaar was u in zoeterwoude misdienaar,vanaf 

1960 tot 1963 ben ik daar ook misdienaar geweest en was elf jaar ? 

21 maart 2019 

157. anoniem 

denk dat de meeste mannen die er misdienaar zijn geweest hier geen weet van hebben,het 

gaat immers over de dames die in de goede herder gezeten hebben en ieder is nu inmiddels 

op leeftijd. 

22 maart 2019 

158. anoniem 

Hallo met Lies Bakker,heb drie jaar in Almelo gezeten,er was daar een rector die de mis 

deed,er waren hier veel jongens misdienaar van omliggende parochies,zij gingen een half uur 

van tevoren naar de sacristie er waren altijd twee jongens misdienaar als ze opkwamen met 

voor de mis hadden ze zwarte kleding en pantoffels aan onder hun toga met een stijve witte 

kraag,wist niet dat ze een pyama eronder aan hadden,was dit standaard destijds??? 

23 maart 2019 

159. anoniem 

zelfs eind de zestiger jaren was dat nog zo dat iedere misdienaar in de sacristie omgekleed 

werd door een zuster we waren nog maar net in de sacristie en dan werd je al uitgekleed tot 

op de onderbroek toe door een aanwezige non,iedere misdienaar kreeg wit ondergoed aan en 

een zwarte heren/jongenspyama om de nek kreeg je een witte boord die erg irriteerde,de toog 

kreeg je van de zuster aan dan zat ze aan je te friemelen ja ze waren dol op jongens. 

27 maart 2019 

160. anoniem 
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Via deze weg wil ik de vrouwen en andere slachtoffers waaronder misdienaars die vervelende 

ervaringen opgedaan hebben mijn complimenten geven om erover te schrijven hier van de 

vele misstanden vanuit de goede herder. 

07 april 2019 

161. anoniem 

kwam ook vaak opdraven naar klooster de goede herder als ze een misdienaar nodig hadden 

de pastoor had er contact mee bij wie ik met een paar andere jongens misdienaar was het 

was toen nog gewoon dat je ernaar toe gestuurd werd vanuit de parochie,heb nooit begrepen 

waarom wij apart ondergoed met een zwarte pyama daar aan kregen onder een soutane dat 

was wel apart ja bij die nonnen,ik was destijds 13 jaar van misbruik nooit iets van 

waargenomen! 

14 april 2019 

162. anoniem 

Nogmaals met Bart De Groot ik denk dat wij vroeger te gehoorzaam waren en daar maakte 

zij,de nonnen gebruik van. 

17 april 2019 

163. anoniem 

Heb een paar jaar in bloemendaal gezeten dit was medio 1966,daar waren ook jongens uit 

Haarlem die naar de kapel kwamen voor een mis te doen,gr.Hanneke nu 73 

22 april 2019 

164. anoniem 

daar heb ik ook wat (jeugd)herinneringen van overgehouden bij de zusters van de Goede 

Herder in klooster Zoeterwoude toen ik er misdienaar was. 

01 mei 2019 

165. anoniem 

Soms moest je als je in Leiden of omgeving in een parochie misdienaar was naar de goede 

herder in Leiderdorp. 

07 mei 2019 

166. anoniem 

Nogmaals een keer met Bart De Groot uit Leiden,het was inderdaad wel wat anders dan in de 

gewone parochie die verhalen zijn voor mij wel herkenbaar natuurlijk wil je daar (LATER) over 

praten en of schrijven! 

08 mei 2019 

167. anoniem 

Klachtendegoedeherder@gmail.com Voor Bart de Groot als je wilt kun je hier je verhaal kwijt 

uiteraard ook voor andere die hun verhaal willen vertellen. 
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12 mei 2019 

168. anoniem 

ik kom veel dingen tegen die mij bekent voorkomen en zie het niet als klacht jegens de goede 

herder maar ik ben wel elders bij de nonnen misdienaar geweest,natuurlijk is het raar dat 

nonnen een sleutelpositie hadden in kloosters . 

13 mei 2019 

169. anoniem 

Eind jaren vijftig om precies te zijn ben ik van 1956 t.m 1959 bij De Goede Herder in 

Leiderdorp misdienaar geweest zuster Maria Genoveva was de kerkzuster/kosteres en ging 

ook over de misdienaren toen nog alleen maar jongens,ik heb toen wat jongens gekend van 

de nabije parochies die daar ook misdiener waren,ik heb er geen prettige herinnering van 

overgehouden mede omdat we een knijpend wit kraagje om de nek kregen en een gitzwarte 

pyama en sloffen moesten aandoen daarvoor wel helemaal uitkleden natuurlijk hier werd nooit 

geen aanstoot aan gegeven want dan kreeg je een draai om de oren toe ! 

17 mei 2019 

170. anoniem 

Goedemorgen,ik heb alle respect hiervoor maar ik wil er verder geen klacht(en)kenbaar 

maken middels uw g. mail,m.i. is het fijn om dit alles kenbaar te maken van wat ik kwijt 

wil,natuurlijk zijn er ook meer mannen destijds bij seminaries,kloosters en kostscholen 

misdienaar en acoliet geweest,in elk geval was het anders bij de internaten van de goede 

herder daar was dat alleen maar om eenheid te krijgen bij de misdienaars vandaar dat 

omkleden voordat je een soutane met superplie aantrok,een wit kraagje hoorde daar ook bij. 

18 mei 2019 

171. anoniem 

Reactie: Lies Bakker van 23 maart,u vraagt zich af wat de misdienaren aanhadden onder de 

toog met superplie dit was een lange zwarte broek en een jasje van viscose zwarte sloffen 

hoorde daar ook bij als schoeisel. 

30 mei 2019 

172. anoniem 

Hallo, Ik ben op zoek naar gegevens over mijn overgrootmoeder. Zijn er ergens archieven 

waar ik dat in kan vinden . Het gaat over de periode 1907-1945. Zij zat in Zoeterwoude. Ik 

weet alleen niet waarom. 

31 mei 2019 

173. anoniem 

Vanaf 1961 tot en met 1965 ben ik er misdienaar geweest bij de goede herder Zoeterwoude 

was dat met een tiental jongens daar 

03 juni 2019 
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174. anoniem 

Goeiemorgen,zou graag wat meer van de heren willen weten die vroeger in gesticht de goede 

herder in Leiderdorp misdienaar zijn geweest of daar naar toe moesten,ik was in de Jozefkerk 

misdienaar en ook veel keer bij de goede herder geweest. 

06 juni 2019 

175. anoniem 

Vroeger waren er veel jongens misdienaar waaronder ikzelf,bij de goede herder ben ik nooit 

geweest maar wel in een ander (nonnen) klooster veel komt mij bekend voor o.a.dat van de 

pantoffels en de zwarte pyama wat onder de toga werd gedragen. 

11 juni 2019 

176. anoniem 

Wanneer was vroeger? 

15 juni 2019 

177. anoniem 

Hallo,ik ben Bart Van Velsen uit Leiden,ben daar ook veel geweest in de goede herder toen ik 

misdienaar was ik herinner mij nog steeds die typische kloostergeur in de refter waar je 

doorheen liep om naar de sacristie te gaan. 

18 juni 2019 

178.  

Redactie 

Aan de mensen die op zoek zijn naar informatie: de archieven van het klooster bevinden zich 

niet in een openbare archiefinstelling, maar worden beheerd door de Orde die destijds 

eigenaar was van het klooster (zie de tekst). Op het Stamboomforum staan nog wat tips: 

http://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/34013/1 

20 juni 2019 

179. anoniem 

Zat zomaar wat op te zoeken van De Goede Herder kloosters van rond de zestiger jaren,ik 

ben Jos Stevens en was in Tilburg misdienaar en ben ook vaak bij dat klooster aan de 

Bredaseweg In Tilburg geweest voor de ochtend of avondmis,wist toen niet beter dat daar de 

slechte meisjes zaten dat heb ik weleens opgevangen. 

29 juni 2019 

180. anoniem 

Er is best wel wat documentatie te vinden van kloosters. 

30 juni 2019 

181. anoniem 
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Goedemorgen ik ben Jan De Jong uit Voorschoten en ook een paar keer alszijnde misdienaar 

bij de Goede Herder de dienst gedaan met andere jongens van omliggende parochies idd was 

het wel apart dat je daar een zwarte pyama moest aantrekken met pantoffels als onderkleding 

04 juli 2019 

182. anoniem 

In de periode van 1962 tot 1966 heb ik in Zoeterwoude geweten,ook geen prettige 

herinneringen van overgehouden het meest is al bekend van wat we moesten doen,het enigst 

wat mij er boeide waren de jongens die er misdienaar waren daar had ik meer "oog 

"voor,vond het wel opvallend dat ze zwarte kleren en sloffen aanhadden onder hun toga,s wist 

niet dat dat een pyama was maar apart is het wel heel vaak waren het onbekende jongens 

van een andere parochie . 

11 juli 2019 

183. anoniem 

Hallo allemaal,heb ook weleens sjans van de jongedames daar ik was daar ook rond deze tijd 

misdienaar. 

16 juli 2019 

184. anoniem 

goeiemorgen even voorstellen,mijn naam is Ronald Post uit Leiden , wat leuk dat hier vele 

memories te vinden zijn,ik was van 1962 tot 1965 bij de goede herder een vaste misdienaar 

wat niet wegneemt dat ik op zondagochtend met mijn ouders in de Jozefkerk te vinden was,ik 

heb ook nog de kerkzuster van de goede herder gekend dat was Maria Genoveva zij ging 

over de kerk en de misdienaren 

17 juli 2019 

185. anoniem 

wat bijzonder om daar nog wat van terug te zien hier,in 1960 ben ik daar bij de goede herder 

ook misdienaar geweest ik zat toen op de parochiale jongensschool aan de haarlemmerstraat 

240 waar de pastoor godsdienstles gaf en altijd jongens uitzocht om misdienaar te worden 

meestal voor de marekerk en dan moest je ook vaak naar de goede herder in zoeterwoude 

waar het wel apart was dat je daar in de sacristie een zwarte satijnen mannenpyama met 

zwarte kousen en sloffen aan moest doen voordat je de soutane met boord en superplie van 

de kerkzuster aankreeg in de marekerk trok je dit zelf aan gewoon over de eigen kleren ik 

denk dat dit bij kloosters van die orde normaal was,met vr. gr.Frans Molenkamp! 

20 juli 2019 

186. anoniem 

van 1963 tot 1966 was ik in de sint jankerk misdienaar en ook bij de goede herder. 

03 augustus 2019 

187. anoniem 
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@Jan Pieterse,ik ben Frans Molenkamp mag ik vragen in welk jaar u daar kwam als 

misdienaar ik ben vanaf 1960 tot 1963 daar ook vaak geweest vanuit de Marekerk ,ik begrijp 

wat u bedoelt van die pantoffels met die zwarte broek en dat jasje dat moest toen iedere 

jongen met de misdienaarsbeurt aan omdat er veel van toog werd gewisseld. 

24 september 2019 

188.  

Redactie 

We merken dat er de laatste tijd ook veel herinneringen worden gedeeld over andere kerken 

en kloosters. Ook zien we dat door sommigen zeer expliciete details worden gemeld. Als 

redactie van een website voor een breed publiek over geschiedenis en erfgoed vinden we dat 

soms lastig. We vinden het nog steeds bijzonder dat op deze pagina over De Goede Herder 

door de jaren heen ervaringen zijn gedeeld en dat mensen daar veel aan hebben gehad. We 

willen jullie wel vragen om rekening te houden met het feit dat deze website bedoeld is voor 

een breed publiek. Reacties die daar niet geschikt voor zijn zullen worden verwijderd. 

10 oktober 2019 

189. anoniem 

Zyn er miss ook nog dames die tussen 1975/1980 In huize alexandra in almelo hebben 

gezeten ? 

19 januari 2020 

190. anoniem 

Zijn er ook nog meisjes van de Goede Herder die er toen waren in 1956 in Almelo?? Ik moest 

er ineens aan denken, dat wij met carnaval onze mond moesten houden en maar bidden voor 

de slechte meisjes die in grote zonde leefden tijdens het carnaval... 

14 februari 2020 

191.  

Redactie 

En dat terwijl die "slechte" meisjes zich waarschijnlijk prima redden zonder jullie gebeden, 

denk je niet? :-) 

19 februari 2020 

192. anoniem 

Ik denk dat het ongeveer in 1957 was dat ik bij de goede herder misdienaar ben 

geweest,inmiddels ben ik 75 jaar en weet nog wel dat de kapelzuster Maria Genoveva in 

Zoeterwoude daar kosterwerk verrichtte ik was toen 11 jaar ,heel bijzonder vond ik altijd dat je 

van haar eerst een zwarte pyama met sloffen in de refter moest aantrekken waarna we naar 

de sacristie gingen om een toog en superplie aan te doen,ik ben er drie jaar misdiener 

geweest! 

29 februari 2020 
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193. anoniem 

De laatste reactie van anoniem van 75 jaar roept bij mij herinneringen op als het goed is heb 

ik meneer ook gekend de naam van zuster Maria Genoveva is mij ook bekend,ik was rond 

deze tijd misdienaar in de Hartebrugkerk in de haarlemmerstraat om precies te zijn van 1955 

tot1958 als je daar misdienaar was werd je vaak naar Zoeterwoude gestuurd als er daar een 

misdienaar nodig was,heel bijzonder was wel bij zuster Genoveva dat je van haar een zwarte 

pyama en pantoffels moest aandoen als zijnde onderkleding voor de toog en superplie,laat 

nog eens wat van u horen kunnen we wat ervaringen van vroeger uitwisselen,gr van een 

Leids burger. 

19 maart 2020 

194. anoniem 

Misschien is het wel handig om uw naam kenbaar te maken,ik ben ook van uw leeftijd was in 

de Josefkerk misdienaar aan de herensingel ben ook vaak bij die nonnen geweest van de 

goede herder in die jaren 

23 maart 2020 

195. anoniem 

van uit de Petruskerk werd je weleens naar dat meisjesinternaat van de goede herder 

gestuurd ,zelf ben ik er meerdere keren geweest dan heb ik het over 1960/65. 

07 april 2020 

196. anoniem 

Ik ben bij die meisjes in internaat verband die daar noodgedwongen zaten in de goede herder 

van 1963 tot 1968 misdienaar geweest. 

19 april 2020 

197. anoniem 

Beste lezers, voor het orgelprofiel op m'n site www.maarschalkerweerd.info ben ik nog op 

zoek naar een foto van het Maarschalkerweerd-orgel in de kapel van het klooster De Goede 

Herder. Contactmogelijkheden (email, Facebook) vindt u op genoemde site. Bij voorbaat dank 

en vriendelijke groeten. Philip van den Berg 

28 april 2020 

198. anoniem 

PS te Zoeterwoude. Philip van den Berg 

28 april 2020 

199. anoniem 

Ik krijg er nog kippenvel van als ik de memories lees,ik ben daar ook misdienaar geweest dat 

was in de beginjaren zestig en was toen net dertien jaar heb er geen fijne herinneringen van 

overgehouden wat het wel zou moeten zijn. 
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25 mei 2020 

200. anoniem 

Heel herkenbaar allemaal Ik heb vanaf 1964 tot 1968 in Velp gezeten bij de Goede Herder.ik 

was 12 en het enige Protestantse meisje.ik werd daar geplaatst omdat er zo gauw nergens 

plaats was voor mij in Velp de Goede Herder.moeder Hillegonda en vele andere nonnen ken 

ik wel.ik was schijnbaar de jongste toen.lakens vouwen met lange Treetje 2 jaar lang en staan 

heel de dag was geen pretje.heb goede en slechte ervaringen beleefd maar ik wist toen niet 

beter dat het zo hoorde.later denk je er anders over natuurlijk maar op een leeftijd van 12 jaar 

denk je dat het zo hoorde al met al was het voor mij geen traumatische ervaring ik deed toch 

altijd wat ik zelf wilde.oh ja 7 keer weg gelopen klom uit het raam vanuit de douche ruimte met 

aaneen gek hoopte lakens haha .ze hebben wat te stellen gehad met mij 

11 juni 2020 

201. anoniem 

Ja ook voor mij is dit herkenbaar ik zat daar in 1969 tot eind 1971 en ben er nog meisjes 

misdienaar geweest alhoewel die rector liever jongens had maar een non die er ook kosteres 

was vond mij kennelijk ervoor geschikt . 

18 juni 2020 

202. anoniem 

Weet nog dat in Zoeterwoude rector Verbeek de missen in de kapel deed,ik was bij hem met 

ongeveer tien andere jongens misdienaar midden de zestiger jaren,er was ook een oudere 

zuster die over de misdienaren ging en de kapel van haar moest je een zwarte pijama en 

pantoffels aan onder de misdienaar kleren 

29 juni 2020 

203. anoniem 

Tja als je de herinneringen hier leest is niets overdreven.krengen van barmhartigheid is meer 

op de plaats dan zusters van liefde. 

03 augustus 2020 

204. anoniem 

Voor mij als inwoner van Leiden herken ik ook veel hierin,medio 1965 was ik misdienaar BIJ 

de Sint Josephkerk aan de herensingel en ben ook vaak voor een misdienaar beurt bij de 

Goede Herder geweest. 

21 augustus 2020 

205. anoniem 

bovenstaande is voor mij ook herkenbaar.denk dat ik zo een beetje van uw leeftijd ben ik ben 

er ook vaak geweest ik was misdienaar bij de Leonarduskerk aan de Haagweg toen ik de 

eerste keer naar zoeterwoude gestuurd werd was ik net twaalf jaar dat was halverwege 1963 

voor mij.heb het daar zolang ik er kwam wel heel apart gevonden omdat je de eigen kleren in 

de sakristie moest verruilen voor een gitzwarte glimmende pijama en zwarte sloffen en als je 
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dit aanhad deed een zuster een stijf wit kraagje om en hielp mee met de toga en superplie 

aantrekken dat was toendertijd wel erg bijzonder vond ik en contact mocht je niet hebben met 

die meisjes van de zusters.ik kom ook uit Leiden ben inmiddels 75 jaar 

01 september 2020 

206. anoniem 

Vroeger waren er heel veel jongens misdienaar ikzelf ook ben ik ook vaak bij de goede herder 

geweest . 

10 september 2020 

207. anoniem 

Best vreemd is het wel omdat het hier een r.k.meisjes internaat aangaat maar ik hoop dat ik 

ook mag reageren,ik ben Jan Mulder 74 en woon ook in Leiden,ben in de Petruskerk vanaf 

mijn elfde vier jaar misdienaar geweest en daardoor kwam ik ook weleens in de goede herder 

voor een misdienaar beurt heb het nu over 1956 voor mij maakte dat toen ook wel indruk in 

dat internaat klooster want contact met die meisjes had je niet omdat er een zij ingang was 

naar de sacristie daar mochten alleen de misdienaars komen voor het omkleden heel apart 

was ook dat de misdienaars van een zuster een soort zwarte pyama van dat gladde satijn en 

pantoffels moesten aandoen en daarna een wit boordje om de nek kregen voor onder de 

soutane,standaard was een zwarte soutane en superplie 

20 september 2020 

208. anoniem 

Ik kan mij dat ook nog wel herinneren die rector en de zusters toen ik misdienaar was bij de 

goede herder eerst mijn krantenwijk doen en daarna om zeven uur in de ochtend naar dat 

klooster het ging maar net aan maar je deed het gewoon. 

03 oktober 2020 

209. anoniem 

het zijn voor mij ook heel bijzondere jaren geweest bij de goede herder,ik zat daar van 1968 

tot 1971 heb er wel iets van ptss van overgehouden bleek later.ik ben daar ongeveer 

anderhalf jaar misdienares geweest met nog twee meisjes de meeste waren jongens. 

16 oktober 2020 

210. anoniem 

Zojuist in De Telegraaf van 25/okt. een artikel over/van ene Marise gelezen over haar verblijf 

in genoemd klooster in Almelo. Ik vraag me af of de congregatie in kwestie anno 202o nog 

bestaat... 

25 oktober 2020 

211. anoniem 
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Ik ben enige tijd misdienaar geweest bij de nonnen in Almelo daar was het ook niet anders zo 

hier te zien,inmiddels heb ik de leeftijd van 75 jaar na wat speurwerk heb ik veel van de goede 

herder toch gevonden. 

12 november 2020 

212. anoniem 

Ik was in 1965 tot ongeveer 1968 misdienaar in de meerburgkerk en kwam ook weleens bij de 

goede herder voor een mis te dienen.van die nonnen daar mocht je geen contact hebben met 

die meisjes daarom moest je bellen aan de kloosterdeur en dan ging je door de refter naar de 

sacristie voor de misdienaarskleren aan te doen. 

14 december 2020 

213. anoniem 

Als misdienaar van de Petruskerk kwam ik daar ook wel eens,in tegenstelling van de 

Petruskerk mocht je van de kerkzuster niet de eigen kleren en schoenen aanhouden onder de 

misdienaarskleren daar maar een soort pyama van zwart satijn en zwarte sokken met 

pantoffels,die kerkzuster hielp je daarna met een toog en superplie aandoen,weet nog wel dat 

die voering in die toog erg glad voelde over die satijnen pyama,ja het was daar op die meisjes 

na wel erg bijzonder als je daar je misdienaarsbeurt had. 

24 december 2020 

214. anoniem 

In 1966 was ik tien jaar en een vaste misdienaar van de goede herder, naast Teun Van 

Egmond ken ik geen andere namen meer wij deden samen meestal de vroegmis van zeven 

uur,zou leuk zijn om nog wat meer mensen te ontmoeten van deze periode van dit meisjes 

internaat! 

27 januari 2021 

215. anoniem 

Ik ben ook bij dat meisjes internaat misdienaar geweest halverwege de zestiger jaren,precies 

weet ik het niet meer was ook misdienaar in de Petruskerk. 

21 februari 2021 

216. anoniem 

Ik ben daar misdienaar en later ook acoliet geweest heb dit nooit leuk gevonden omdat het 

door school opgedwongen werd er waren ook klasgenoten bij dus ik was niet alleen dat 

maakte nog wat goed,die kerkzuster was een kreng want contact mochten we niet hebben 

met de meisjes daar,ik heb menig keer daarvoor een draai om de oren gekregen in de 

sacristie na de mis. 

21 maart 2021 

217. anoniem 
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buiten het feit om dat je een oorvijg kon krijgen als je naar de meisjes keek geeft al aan hoe 

die nonnen in het leven stonden,ik was daar misdienaar en later ook acoliet en ben tegen het 

einde van de goede herder naar het seminarie gegaan en ben zes jaar later tot priester 

gewijd. 

25 maart 2021 

218. anoniem 

Goede morgen,ik ben Annie De Vries woonachtig te Leiden,ik heb in 1965 bij die nonnen 

gezeten en heb er veel narigheid gezien en zelf meegemaakt,als iemand van de meisjes naar 

een jongen lonkte in de kapel die zijn misdienaar beurt had werd je meegenomen naar de 

refter daar kreeg je een luierbroekje aan en moest beloven niet naar jongens te lonken,soms 

deed een zuster een beetje warme olie in het broekje doel ervan was om je wat opwinding te 

geven en dan moest je zo een half uur daarmee blijven staan met de armen langs je lichaam 

of dit onder seksueel misbruik viel weet ik niet en ook of dit bij meer meisjes is gebeurt omdat 

daar nooit gewag van is gemaakt. 

29 maart 2021 

219. anoniem 

Als misdienaar had je daar geen weet van dat dit gebeurde weet wel dat er wat meisjes bij 

zaten die oog hadden voor ons ik was daar in 1960 tot 1963 misdienaar. 

18 april 2021 

220. anoniem 

Dit kan toch geen toeval zijn mevrouw De Vries,ik heb in zo een soortgelijk internaat voor 

moeilijk opvoedbare meisjes gezeten, 

27 april 2021 

221. anoniem 

Leuk dat ik door een oud bewoner van de goede herder hierop geattendeerd ben wist van 

deze site niets af wel zie ik bekende namen van enkele oud misdienaars.Ik was daar 

eveneens misdienaar halverwege de zestiger jaren ik heb zes jaar op de Aloyisiusschool 

gezeten de roomse jongensschool van toendertijd,ik vond het in het begin daar helemaal niks 

want je kreeg een soort gitzwarte herenpijama aan van dat satijn met zwarte sokken met 

sloffen en een soort priesterboord om de nek voor onder de toog en superplie. 

01 mei 2021 

222. anoniem 

Ik was tien jaar toen ik daar misdienaar was heb het drie jaar volgehouden wat ik er nog van 

weet is dat de kapelzuster in mijn beleving van toen in 1966 nogal dominant was als wij daar 

voor een kerkdienst waren. 

02 mei 2021 

223. anoniem 
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Als meisje van 13 jaar ben ik min of meer verplicht geplaatst in Zoeterwoude ooit ben ik daar 

wreed gestraft met een vermoeden van seksueel misbruik blijkt achteraf ik wilde na het 

verlaten van dit internaat er niet over praten en heb tot op de dag van vandaag daar achteraf 

spijt van,net als mevrouw de Vries aangeeft ben ik voor schut gezet in de refter waar de 

nonnen zaten daar heb ik ongeveer een uur moesten staan met een incontinentie broek aan 

omdat ik de handen niet boven de dekens hield volgens een non,iemand van hun deed er 

warme olie in met de bedoeling om mij seksueel te prikkelen zij zaten erbij en keken erna zeg 

maar,ik ben inmiddels 68 jaar en het heeft voor mij geen meerwaarde meer om hier verder 

mee te gaan ik en vele van mij willen alles afsluiten van wat ooit is gebeurd. 

04 mei 2021 

224. anoniem 

Ik was in 1962 ook misdienaar bij de goede herder en heb toen nog latijnse lessen gekregen 

bij die nonnen vanaf 1964 is het latijn vervallen toen ik vijftien jaar jaar was in 1966 ben ik het 

bedrijfsleven ingegaan wat er met sommige meisjes werd gedaan zou ik niet weten weet 

alleen dat hun van die zwarte jurkjes droegen en op zondag rode jurkjes,alleen als je 

misdienaar was mocht je het klooster door om naar de sacristie te gaan in de sacristie kreeg 

je andere kleren aan dat was een soort herenpyama van dat glimmende zwarte satijn en je 

moest met pantoffels lopen,de kapelzuster deed daarna een wit boordje om de nek heen en 

hielp met de toog en superplie aandoen ik kan mij nog wel herinneren dat die toog gewoon 

over je heen gleed door de gladde voering,ja best wel bijzonder tijd is dit voor mij geweest bij 

deze nonnen en meisjes van de goede herder!! 

07 mei 2021 

225. anoniem 

Van deze jongens weet ik niet zoveel omdat wij altijd van hun weggehouden werden natuurlijk 

keken we naar hun als ze in de kapel hun diensten maar contact hadden we niet met hun 

sommige dingen van de pubertijd zijn helemaal geblokt voor mij omdat ik dit zo snel als 

mogelijk wilde vergeten wat sommige nonnen onder andere gedaan hebben met onschuldige 

meisjes,een oudere non heeft mij een keer meegenomen naar de refter het onderkomen van 

de zusters was dat en mij daar uitgekleed en daarna een plastic luier broekje aangegeven 

omdat ik de beidde handen niet boven de dekens had in bed daarmee heb ik een uur moesten 

staan met de armen langs mijn lichaam en die zusters maar kijken naar mij,het gemene ervan 

was dat er wat warme babyolie in dat luierbroekje was gedaan wat hormonaal erg 

prikkelde,nee deze periode van mijn leven heb ik hoe moeilijk het is geweest voor mij 

afgesloten zeg maar dat het een verloren tijd geweest is voor mij. 

13 mei 2021 

226. anoniem 

van dit bovenstaande heb ik nog steeds de gevolgen die de nonnen mij hebben aangedaan,of 

dit enige betekenis had met de voortgezette opvoeding destijds weet ik niet omdat het erg 

leek op zedenleer en dat namen wij dan maar gewoon aan maar inmiddels verheerlijkte 

sommige nonnen zichzelf ermee denk ik! 

15 mei 2021 
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227. anoniem 

Wat er met sommige meisjes gedaan werd is te bizar om hier onder woorden te brengen 

21 mei 2021 

228. anoniem 

Ik zou niet weten hoe het bij de goede herder er aan toe ging maar zo te zien wijken sommige 

gebeurtenissen niet veel af van huize Joseph in Woerden een r.k. meisjes internaat waar ik 

heb gezeten dit internaat werd door Franciscaner nonnen geleid,een kapster die ons haar 

verzorgde zuster Lidwina knipte het haar altijd hetzelfde het model pony zeg maar daarvoor 

had zij een apart kamertje met zo,n draaistoel die zij met haar voet eerst moest oppompen als 

je daarop zat kreeg je eerst een papieren nekkraag om en dan een witte jas waar je je armen 

in moest doen die dingen waren meer voor volwassen bestemd want ik verzoop er in,misbruik 

is er ook geweest want als iemand erop betrapt werd dat je niet met de handen boven de 

dekens in bed lag moest je mee naar de verblijfruimte een grote refter was dat waar altijd wel 

nonnen waren dan vertelde een zuster waar ze bij zaten dat je niet met beidde handen boven 

de dekens in bed lag soms ging het zover dat iemand dan een luierbroek moest aandoen en 

zo een hele tijd moest blijven staan dus kan wel spreken over soortgelijk gedrag van sommige 

nonnen wat elders ook is voorgekomen,inmiddels heb ik de leeftijd van een ruim volwassen 

vrouw en vind het fijn dat ik ook mijn zegje uit de jeugdjaren mocht doen. 

23 mei 2021 

229. anoniem 

Vraag me af of er nog dames zijn die in 1958/1959 in Leiderdorp zijn geweest ! Ons zusje is 

overleden in dit tehuis en na zoveel jaren toch de vraag is of iemand ons nog kan vertellen 

hoe het daar was in die tijd 

24 mei 2021 

230. anoniem 

Goedemiddag,van het verleden in Zoeterwoude weet ik niets af wel van Tilburg waar ik vier 

jaar verplicht gezeten heb.4 

26 mei 2021 

231. anoniem 

Dit is wel erg terug in de tijd 1958 zal moeilijk gaan worden denk ik. 

28 mei 2021 

232. anoniem 

Hallo ik ben Marijke ik zat daar in Zoeterwoude eind vijftiger jaren mishandeling en verkapte 

vorm van misbruik is voorgekomen daar ik onder andere van een der zusters zo een 

rubberachtig luierbroekje aankreeg omdat ik met mezelf bezig was. 

29 mei 2021 

233. anoniem 
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Inmiddels ben ik 75 ,in 1956 was ik amper tien jaar en ben diverse keren door de pastoor van 

de Petruskerk naar dat meisjes internaat gestuurd voor een dienst in de kapel van zeven uur 

in de avond de eerste keer dat ik daar kwam heb ik aangebeld aan die kloosterdeur en kan ik 

mij nog wel herinneren dat een nogal gezette zuster terwijl we naar de sacristie gingen zei dat 

ik geen contact mocht hebben met de meisjes. 

05 juni 2021 

234. anoniem 

Ben woonachtig te Heemstede ik ben in 1960 in Bloemendaal bij de goede herder geweest 

heb daar van een van de zusters die over de misdienaren ging ooit een fikse draai om de oren 

gekregen omdat ik tijdens een dienst met een hand onder het superplie zat tijdens de preek 

we hadden toen een gitzwarte satijnen broek met een satijnen jasje onder de soutane door de 

gladde voering van de soutane kon ik niet goed zitten door het gladde satijn durfde ik er thuis 

niet over te praten van schaamte kan ik mij nog wel herinneren 

09 juni 2021 

235. anoniem 

Noodgedwongen ben ik er geplaatst eind jaren zestig,geen leuke tijd heb ik ervaren ben zelfs 

meisjes misdienaar geweest omdat ze daar geen jongens meer voor konden vinden. 

11 juni 2021 

236. anoniem 

Mijn man is vroeger bij de goede herder misdienaar geweest dat weet ik sindskort van hem hij 

heeft er nooit over gepraat met mij ik kwam er per toeval achter toen ik deze site vond op het 

internet.de enigste reden wat hij erover kwijt wil is dat hij min of meer zich onder druk van een 

oudere non die over de misdienaars ging moest uitkleden in een aparte ruimte in de kapel 

voor de misdienaars hij mocht er niets van buiten de muren van dat klooster over vertellen dat 

hij zonder ondergoed aan een zwarte herenpyama van een soort zijde van deze non moest 

aantrekken waar de non bij stond te kijken als hij dit aanhad moest hij met de armen gespreid 

staan in de vorm van het kruis zeg maar waarna hij gekleed werd in misdienaar kleren een 

toog met superblij. 

12 juni 2021 

237. anoniem 

Sorry superbij moet uiteraard superplie zijn ben niet zo handig met het typen denk ik ben ben 

vergeten de leeftijden te vermelden mijn man is pas 75 jaar geworden hij was tien jaar toen hij 

er misdienaar was,groetjes van Marion Cuvelier 70 jaar uit Leiden. 

12 juni 2021 

238. anoniem 

Ik vraag mij af of er nog dames zijn die vanaf 1963 tot 1966 bij zuster Maria in de groep 

gezeten hebben???? 

13 juni 2021 
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239. anoniem 

Lieve mensen ik heb zo,n beetje alle reacties gelezen doet mij weer terugdenken aan deze tijd 

heb er een trauma van overgehouden.Duidelijk is wel dat er in Zoeterwoude ook misstanden 

zijn voorgekomen zowel bij de meisjes als bij jongens.Ik ben daar in 1965 misdienaar geweest 

herken mij zelf in wat mevrouw Cuvelier kenschetst ben er zelf ook pas later over gaan praten 

met mijn huidige vrouw. 

17 juni 2021 

240. anoniem 

Ik wil graag een tegengeluid laten horen,vergeet niet dat het een katholieke instelling was 

daar waren ook jongens nodig voor misdienaar,ik wasmisdienaar daar in 1968 tot de sluiting 

rond 1972 heb het als een fijne tijd ervaren misschien was ik destijds te goed van vertrouwen 

mede omdat een tante van mij er non was.Als er iets misging in de sacristie met het verkleden 

kreeg je te horen dat dat bij jongens hoorde en er vanaf moest blijven. 

19 juni 2021 

241. anoniem 

In meer inrichtingen waren jongens misdienaar of acoliet om de godsdienstbeleving te 

beleven werden veel jongens al op jonge leeftijd misdienaar juist bij de jongeren ging het vaak 

mis die waren te goeder trouw,kijk maar eens op zaaknummer misbruik misdienaar 2011 T 

376 (5)hier was de rector de boosdoener jongens die bij hem misdienaar waren moesten zich 

tot op de onderbroek uitkleden en hij kleedde deze jongens naakt aan met misdienaars 

kleren,zelf ben ik misdienaar geweest bij een psychiatrische instelling wat door broeders 

bestuurd werd ook hier is wel het een en ander voorgevallen wat niet zuiver was! 

23 juni 2021 

242. anoniem 

Ik ben constant aan het surfen en helaas kom ik veel voor en tegenstelingen tegen van onder 

andere De Goede Herder instituten van destijds,zelf ben ik in Brabant woonachtig en heb de 

leeftijd van79 jaar ,als jongen heb ik ook wel het een en ander gezien wat achteraf niet goed 

was,in 1956 was ik 14 jaar toen ik bij de nonnen misdienaar was in alle onschuld wisten wij als 

jongens niet beter dat het gewoon erbij hoorde dat verkleden zover ik mij kan herinneren dat 

sommige dingen fout waren kwam pas achteraf,een draai om de oren gebeurde ook wel eens 

als iemand van ons onder het superplie zat om iets goed te doen we waren immers gewone 

pubers. 

29 juni 2021 

243. anoniem 

goede middag ben ook van uw leeftijd in mijn tijd kwam meneer pastoor op school langs als hij 

jongens nodig had. 

29 juni 2021 

244. anoniem 
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In de tijd dat ik er misdienaar was waren er circa 25 jongens in de misdienaar groep van dit 

internaat. 

30 juni 2021 

245. anoniem 

Goede morgen ik zat verplicht bij deze nonnen ik werd er halverwege de zestiger jaren dpor 

mijn stiefvader afgeleverd zeg maar naar zijn zeggen was ik thuis niet te hanteren,geen fijne 

tijd gehad bij de nonnen alles moest maar niets mocht allen maar werken in de wasserij onder 

andere.en na gedane arbeid naar de kerkdiensten van zeven uur in de morgen en avond,de 

enigste jongens die er kwamen waren misdienaar uit rooms katholieke kerken van Leiden en 

omgeving ik heb er veel jongens de kerkdiensten zien doen 

02 juli 2021 

246. anoniem 

De reactie van mevrouw Cuvelier uit Leiden maakte wat bij mij los,ik ken dat gevoel van haar 

man maar al te goed,ben ook van dezelfde leeftijd mij is ongeveer hetzelfde overkomen toen 

ik in internaat groenestein in den haag zat,in 1959 heb ik op afdeling vier gezeten daar zat je 

van twaalf tot het zestiende jaar de meisjes zaten in de linkervleugel bij de zusters de jongens 

in de rechtervleugel bij de paters,ik was er ook misdienaar met een tiental jongens dat geheel 

tegen mijn wil in maar daar was niets tegen in te brengen,dat ik menig keer misbruikt ben 

geweest heb ik nooit over durven praten,disproportioneel misbruik is mij ook overkomen 

daarbij heeft een broeder mij uitgekleed tot op de onderbroek op zijn prive kamer en 

aangekleed met misdienaar kleren een toog met superplie was dat daarbij heeft hij mij betast 

waarvan ik opgewonden raakte ik heb zo een tijd van hem moeten staan op blote voeten 

waarbij hij zichzelf tegenover mij zat te bevredigen. 

05 juli 2021 

 


