
Nelly Jaspers 

 

Ze was dochter van molenaar en koopman Jan Jaspers 

en Victoria Emerentiana Meulemans uit de Kalisstraat, 

nu o.a. kwalitaria Pelmke.  

Bij de Zusters Franciscanessen in Oirschot volgde ze 

de opleiding tot onderwijzeres. Haar hoofdakte 

behaalde ze echter bij de Zusters Ursulinen. Op 2 

februari 1940 trad Nelly immers in bij de Congregatie 

van de Religieuzen Ursulinen van het Bisdom Luik 

(later Hasselt), als zuster Paula naar haar in 1937 

jong overleden tante Paula Meulemans.  

 

Ze ging naar het klooster en de school te Maaseik.  

Daar werkte ze als onderwijzeres aan de lagere school en be-haalde er de onderwijsakte 

Franse Taal en gaf er les aan de Vrije Humaniora voor Meisjes.  

 

In Maaseik leefde zuster Paula nog in een ‘gesloten’ gemeenschap, toen in 1959 de 

tralies verwijderd werden. Daarna werd de kledij gemoderniseerd en mocht er af en toe 

door de zusters ook een busreis gemaakt worden, liefst een bedevaart.  

In 1960 ging ze naar Hamont waar ze werkte in het internaat van de Ursulinen, een 

neogotisch gebouw uit 1913 ontworpen door Pierre Cuypers en nu in gebruik als scholen-

complex en bibliotheek. Daar gaf ze les in Nederlandse en Franse taal, deels ook bij het 

technisch onderwijs. 

Haar zus Roos en haar drie broers Jan, 

Carlo en Piet bezochten haar bijna 

maandelijks met partners en tantezeg-

gers of zuster Paula kwam op bezoek in 

Meijel.  

In de familieverhalen komt zuster Paula 

steeds naar voren als de goedlachse 

‘tante Nelly’, die met veel humor wees 

op die bijzondere Delfts Blauwe 

toiletten en steeds wel een goede mop 

wist te vertellen, liefst een ‘clericale’.  

Lesgeven vond ze prima, maar soms 

waarnemend hoofd zijn had niet haar 

voorkeur. Liever hield ze zich bezig met 

het schrijven van brieven en liedjes. 

Met haar familie genoot ze ook van haar jubileumfeesten: zilver op 10 september 1967, 

goud op 29 april 1990 en diamant op 5 mei 2000.  

Ze verbleef in het klooster te Hamont, toen ze opgenomen moest worden in het zieken-

huis Campus St.-Ursula van de congregatie in Herk-de-Stad (België) waar ze overleed. 

Ze werd begraven op de stedelijke begraafplaats het Boskerkhof in Hamont.  
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